Datum: 09-03-2016

Verdeling entvaneen \. . erzoeken naar thema
BLlitenland,0,4%

Bestuur en koninkriik, 8,9%
, ',ferl( en inkomen, 44,1 %

• Welk en inkomen
.Wonen
•
•

Gezondheid
Bestuur en koninkrijk
III Velkeer
• Politie en justitie
III Gezin en jeugd
.OndeMlijs
III Buitenland

Ge::ondf,eid, 9,9%

i!.'[le Gemeentes

Overzicht van ontvangen

verzoeken

Hierbij ontvangt u het overzfcht van de in 2015 over uw gemeente ontvangen verzoekschriften én telefonische contacten,
samengevat als verzoeken'. Telefonische verzoeken worden dezelfde dag afgehandeld lÁa adves,
informatieverstrekkinq of lÁa doorlIerwijzing. In sommige gevallen leidt dit tot het toesturen van stukken. Deze worden
dan als verzoekschnft aangemerkt, waarna klachtbehandeling \,Qlgt.
Naast het cijfermatig overzlcht, worden alle 'lIerzoeken' per thema weerqeqeven in drie schijfdiagrammen. Eén
schijfdiagram voor alle gemeenten, één voor uw gemeente en één \QOr de gemeentes met lIergelijkbare grootte. Te
samen met een korte omschrijvnq en het gebruik van trefwoorden leidt dit naar llerwachting tot meer inzicht.
Voor dit overzicht zijn verschillende registratiesystemen
gekoppeld. Soms staat hierdoor als onderwerp llermeld:
Conversie CRS. Dit is een technische llerwijzing. Met ingang van 2016 wordt bij elk ontvangen vsrzoek het onderwerp
vermeld,
Hebt u over dit overzfcnt nog vragen, of heeft u suggesties voor llerbetering of lIerduidelijking,
op met Jan Prins, lÁa emailadresjan.prins@nationaleombudsman.nl.

neem dan gerust contact

Met vriendelijke groet,
dnnale
ombudsman,

\)(tW;_

Vc~

Reinier van ZUtphen
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Datum: 09-03-2016

Verdeling ontvangen verzoeken naar thema

Verdeling ontvanqsn verzoeken naar thema
7,9%

8.9%

• Bestuur en
koninkrijk

1,8%
'1,8%

•

Bestuur en
koninkrijk

•

Gezin en
jeugd

III Bu~enland
1,0%

ill Gezondheid

2,0%

.Onderwijs

II

3,3%

.Gezin en
jeugd
• Gezondheid

III Onderwijs
• Politieen
justitie

\i!rkeer

• "Nerk en
inkomen

;f!l \,i!rkeer

~~ 'Wonen

.Werk en
inkomen

60,7%

lIlWonen

Emmen

,Alle gel1leerrtes van ver>Jeliild)aregrootte

Top 5 meest gebruikte trefwoorden per Thema
Thema:

Bestuur en koninkrijk

Trefwoord

Percentage

Burgerzaken/BRP

22,2%

DigiD

11,1%

· Toezeggi ng/opgewekte verwacht!ng

11,1%

· Klachtbehandeling

11,1%

.Inhoud beslissing

11,1%

Thema:

Gezin en jeugd

Trefwoord

Percentage

Goede organisatie - inform.vastleg./registratie/wijziging

14,3%

Identiteitsfraude

14,3%

Beslistermijn

14,3%

Integriteit - privacy/geheimhouding(plicht)

14,3%

WMO (ook voormaliqe WVG, welzijn)

14,3%

Thema:

Percentage

WMO (ook voormaliqe WVG, welzijn)

25%

Goede organisatie - inform.vastleg./registratie/wijziging

12,5%

Sociale inkomensvoorzienirq/re-inteqratie

12,5%

Ollergedragen zorgtaken (rijk> gemeente)

12,5%

Eigen bijdragen WMO

12,5%

gebruikt

Onderwijs

Trefwoord

Percentage

· Opsporingsambtenaren/BOA

50%

· Handhallend optreden

50%

Thema:

gebruikt

Gezondheid

Trefwoord

Thema:

gebruikt

gebruikt

Verkeer
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Trefwoord

Percentage

Schade-/Rente-/kostem.ergoeding

33,3%

· Moth.ering

33,3%

Wegenbeheer (o.a. parkeren en 'l.erkeersremmende maatregelen)

33,3%

Thema:

Werk en inkomen

Trefwoord

Percentage

Sociale inkomens\'oorziening/re-integratie

17,5%

.Inhoud beslissing

13,8%

Behandelingsduur

8,8%

.lntormatieverstrekkinq

7,5%

· Klachtbehandeling

5%

Thema:

gebruikt

gebruikt

Wonen

Trefwoord

Percentage

.Inhoud beslissing

6,7%

Bestemmingsplan

6,7%

· Klachtbehandeling

6,7%

College van B&W

6,7%

Overlast

6,7%

gebruikt
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Cijfermatig overzicht verzoeken
In behandeling per 01-01-2015
Ontvangen van 01-01-2015 tot en met 31-12-2015

8
74

Te behandelen

82

Afgedaan
1) Niet in onderzoek, totaal

68

2) Onderzoek
a. met rapport
b. met rapportbrief
c. tussentijds beëindigd (inteoontie)
d. bemiddeling of goed gesprek
In behandeling per 31-12-2015

o
1
10

o
3
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Datum: 09-03-2016

Dossiers afgedaan in periode 01-01-2015 tim 31-12-2015
Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

201512872
teruqverwijzen voor inteme klachtbehandeling

12-01-2015
12-01-2015

Datum ontvangst
Datum afhandeling
Ornschrijvnq

CRS registratie

Trefwoorden

- DigiD

Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

201413783

Datum ontvangst
Datum afhandeling

17-12-2014
13-01-2015

Ornschrijvnq

Klacht tegen Gemeente Emmen mbt melden van geluidso\erlast van de buren

Trefwoorden

- Burenruzie

Dossiemummer
Afdoeningswijze

\erwijzen of informeren; kennelijk ongegrond

\erwijzen of informeren (overheid)

201412379

Rapportnummer
Datum ontvangst
Datum afhandeling
Omschrijvinq
Trefwoorden

07-11-2014
13-01-2015
bejegening door Gemeente Emmen
- Burgerzaken/BRP
- Behandelingsduur
- Bejegening/taalgebruik

2

- j~e~rek §Ian ~r:tr_()_~~el1_!119~_rh~id ...
Dossiemummer
Afdoeningswijze

201500165
\erwijzen of informeren (overheid)

Rapportnummer
Datum ontvangst
Datum afhandeling

08-01-2015
13-01-2015

Omschriivnq

Handelwijze B&W Emmen weigeren aanpassen bbvm.b.t. loonbeslag

Trefwoorden
Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer
Datum ontvangst

_ - Besla[lAij~ __\{)~t _ __ __ __ _ _ _

_

201500323
\erwijzen of informeren (overheid)

12-01-2015
15-01-2015

Datum afhandeling
Omschrij"";ng

Oneens met klachtbehandeling door Sociale werkplaats EMCO-groep in Emmen

Trefwoorden

- .Arbeidsconflict/Ontslaq

_
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Dossiers
in periode 01-01-2015 tim 31-12-2015
~ -- afgedaan
- __ ..
~
Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

201513581
\.€rwijzen of informeren (overheid)

Datum ontvangst
Datum afhandeling
OmschrijlAng

15-01-2015
15-01-2015
eRS registratie

Trefwoorden

- _ Sociale ink0!l1ens~()~i~r1!n_9/!~il1tEl_g~atie _

Dossiemummer

201513653

Afdoeningswijze
Rapportnummer

\.€rwijzen of informeren (overheid)

Datum ontvangst
Datum afhandeling
Ornschrijvnq

16-01-2015
16-01-2015
eRS registratie

Trefwoorden

- .Klachtbehandeling
- Behandelingsduur
- Sociale inkomens\Oorziening/re-integratie
- .!nf()rf!!a!ie\.€rst!e.~ki!!g

Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

201512983

Datum ontvangst
Datum afhandeling
Ornschrijvnq

20-01-2015
20-01-2015
eRS registratie

Trefwoorden

- . Klantgerichtheid/Dienstbaarheid

_

\Kaag beantwoord

- S_o~i~!~ !r1k()rT1ens\'()c::J_r-z:ieningl~e::int~gr§ltie _
Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

201411882

Datum ontvangst

23-10-2014

Datum afhandeling

20-01-2015

Omschrijvnq

Gemeente Emmen komt afspraken niet na ivrn afval van eikenbomen

Trefwoorden

- .Groenbeheer

oplossing door intenentie

- .Toezegging/opgewekte \.€rwachting
- Behandelingsduur
- .Non-Respons/Uitblij\.€n actie
-_ ()~rIClst (\.€_rI<_eer/gellJid/diere.n/~at~~2 _
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Dossiers afgedaan in periode _.
01-01-2015 tim 31-12-2015
Dossiernummer

201514851

Afdoeningswijze
Rapportnummer

geluisterd

Datum ontvangst
Datum afhandeling
Omschrijving

23-01-2015
23-01-2015

Trefwoorden

- .Klachtbehandeling

CRS registratie
- Behandelingsduur
- Sociale inkomens-oorzlening/re-inteqratie
- Bejegening/taalgebruik

...... _ . _ .... __ ::.:!!1f~~atif3.~.!~tr.~~~i~~ _
Dossiemummer

201414079

Afdoeningswijze
Rapportnummer

\erwijzen of informeren (ovarheid)

Datum ontvangst

28-12-2014
03-02-2015

Datum afhandeling
Omschrijving
Trefwoorden

Klacht over Gemeente Emmen mbt handelswijze ontslag en schuldproblematiek
- .Informatievastlegging/Registratie/Administratief bestand
- Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid
. - :lnform~~.~\19rstr~kking

Dossiemummer
, Afdoeningswijze
Rapportnummer
Datum ontvangst
Datum afhandeling
Omschrijving
Trefwoorden

201515615
\Kaag beantwoord

04-02-2015
04-02-2015
CRS registratie
- .Dienstverleninq (digitaal/telefonisch)
- Social~ ink0rT1_ens\Oorzienin!:,l./re-i_ntegr§ltie

Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer
, Datum ontvangst
Datum afhandeling
Omschrijving
Trefwoorden

201513996
\erwijzen of informeren (overheid)

06-02-2015
06-02-2015
CRS registratie
- .Klachtbehandeling
- College van B&W
- ()~r~ast (_\erk~~~/g_e!ui~/~iere_n/w~!e~L

Dossiernummer

201515920

Afdoeningswijze
Rapportnummer

terug\erwijzen voor inteme klachtbehandeling

Datum ontvangst

09-02-2015
09-02-2015

Datum afhandeling
Omschrijving
Trefwoorden

CRS registratie
- Behandelingsduur
- Sociale inkomensvooraienlnq/re-integratie
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Dossiers afgedaan in periode 01-01-2015 tim 31-12-2015
--~,-- --Dossiemummer

201516054

Afdoeningswijze
Rapportnummer

\erwijzen of informeren (overneid)

Datum ontvangst
Datum afhandeling
Omschrij\oing

11-02-2015
11-02-2015
eRS registratie

Trefwoorden

- Sociale lnkomenscoorzlenlnq/re-lnteqratie
- .lllformatie'-e.~~~re~i!lJ!

....

Dossiemummer

201516066

Afdoeningswijze
Rapportnummer

\erwijzen of informeren (overneid)

Datum ontvangst
Datum afhandeling
Omschrij\oing

11-02-2015
11-02-2015
eRS registratie

Trefwoorden

- Scbuldhulpverleninq

....

~ .; !nhoudwettelijke ~~~!i.ll~en (B~nll·"YettJ
Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

201500540

Datum ontvangst
Datum afhandeling

17-01-2015
19-02-2015

Omschrij\oing

Handelwijze B&W Emmen inzake onbehoorlijke informatie m.b.t. de aanvaaq procedure
WWB en onheuse bejegening verzoeker.

Trefwoorden

~_ . .:K~§lchtbehandeling

Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer
Datum ontvangst

201500712
\erwijzen of informeren (overheid)

Datum afhandeling
Omschrij\oing

23-02-2015
Oneens met gedragingen van gemeente Emmen mbt gemeentelijke belastingen

Trefwoorden

- Bejeqeninq/taalqebruik

Dossiemummer
Afdoeningswijze

201517615

oplossing door intenentie

21-01-2015

\erwijzen of informeren (overheid)

Rapportnummer
Datum ontvangst

06-03-2015

Datum afhandeling
Omschrij\oing

06-03-2015

Trefwoorden

- .-Ir:!houd beslissinq

eRS registratie
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Datum: 09-03-2016

Dossiers afgedaan in periode 01-01-2015 tim 31-12-2015
Dossiernummer

201517466

Afdoeningswijze
Rapportnummer

\erwijzen of informeren (overheid)

Datum ontvanqst

11-03-2015

Datum afhandeling
OmschrijlAng

11-03-2015
eRS registratie

Trefwoorden

- Burgerzaken/BRP

Dossiernummer

201503538

Afdoeningswijze
Rapportnummer

\erwijzen of informeren (overheid)

Datum ontvanqst
Datum afhandeling
Omschrijvinq

24-03-2015
24-03-2015

Trefwoorden

Handelwijze B&W Emmen inzake bejegening bij aanvaag daklozen uitkering
. - _ê.~ie9~~ing/taalgebl"!:lik __ . _

Dossiernummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer
Datum ontvangst

201518652
'vraag beantwoord

Datum afhandeling
Omschrijving

30-03-2015
eRS registratie

Trefwoorden

- :_KI~ch~be~an~_elinq

. __ .

.

.

30-03-2015

Dossiernummer

201518660

Afdoeningswijze
Rapportnummer

bezwaar, beroep, lopende procedure bij rechter, rechter1ijke uitspraak

Datum ontvançst
Datum afhandeling

31-03-2015
31-03-2015

Omschrijving

eRS registratie

Trefwoorden

- Algemeen financieel middelenbeheer
- .Discriminatie

Dossiernummer

201518699

Afdoeningswijze
Rapportnummer

terug\erwijzen

Datum ontvançst

31-03-2015

\Oor interne klachtbehandeling

Datum afhandeling

31-03-2015

Omschrijving

eRS registratie

Trefwoorden

- .Inhoud beslissing
- Sociale inkomensioorzieninq/re-inteqratie
- .lntormatieverstrekkinq
- .(Ha0delwijze tijdens) l3ez'Naar/Beroep
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Datum: 09-03-2016

Dossiersafgedaan
-

in periode 01-01-2015 tim 31-12-2015

~

- --

-,-

Dossiemummer

201410536

Afdoeningswijze
Rapportnummer

\.erwijzen of informeren (overbeid)

Datum ontvangst
Datum afhandeling
Omschrij\ting

09-09-2014
07-04-2015
geen reactie Gemeente Emmen

Trefwoorden

. __ .::_ -" ~n~<?rm?t~~~_~(3.I'Ji_llg

Dossiemummer

201525450

Afdoeningswijze
Rapportnummer

\.erwijzen of informeren (overheid)

Datum ontvangst
Datum afhandeling
Omschrij\ting

20-04-2015
20-04-2015
eRS registratie

Trefwoorden

- Beslistermijn
- Bejegening/taalgebruik
- WMO (ook voormaliqe WVG, welzijn)
. __ .: . Jeu9_d.~ulp~r1_e~in_Q ('AillNillig)

Dossiemummer
Afdoeningswijze

201503022
oplossing door tnterventie

Rapportnummer
Datum ontvangst

12-03-2015

Datum afhandeling
Omschrij\ting

22-04-2015
Lange behandelingsduur

Trefwoorden

van verzoek om voorschct bijstand gemeente Emmen

. - _B_~~é:lndelin9sduur

Dossiemummer

201519530

Afdoeningswijze
Rapportnummer

\.erwijzen of informeren (overheid)

Datum ontvangst

30-04-2015

Datum afhandeling
Omschrij\ting

30-04-2015
eRS registratie

Trefwoorden

- . _ ~lrltEl[ri_te!YC?l1partijdig~eid/V oort nge_ll<?_m~nhei~

Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

201518261
bezwaar, beroep, lopende procedure bij rechter, rechterlijke uitspraak

Datum ontvangst

01-06-2015

Datum afhandeling
Omschrij\ting

01-06-2015

Trefwoorden

- .Inhoud beslissing

eRS registratie
- AIQ_emenEl bestuurtijke Eln juridische _zaken
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Datum: 09-03-2016

Dossiers afgedaan in periode 01-01-2015 tim 31-12-2015

-- --,

Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer
Datum ontvangst

- ----

201505880
\erwijzen of informeren (oeerheld)
18-05-2015

Datum alhandeling
Omschrijlling

03-06-2015
Uitblijven uitbetaling van PGB door de SVB

Trefwoorden

- . Ketenproblematiek/Coördinatiel Afstemming

. 0_0':: Wf'AQ {(:)~ko'-00rm~li~~ wv.C??_ w~!~_iin) .. '0'_'_
Dossiemummer
Afdoeningswijze

201519253
\Kaag beantwoord

Rapportnummer
Datum ontvangst
Datum alhandeling

04-06-2015
04-06-2015

Omschrijlling

CRS registratie

Trefwoorden

- .Reïntegratie
- .Inhoud beslissing
- Behandelingsduur
- ~ej~geElin!;l/taaIQeb_rui~ _ .

Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

201521425
bezwaar, beroep, lopende procedure bij rechter, rechterlijke uitspraak

Datum ontvangst
Datum alhandeling
Omschrijlling

05-06-2015
05-06-2015
CRS registratie

Trefwoorden

- S~~iale inkomenscoorzieninq/re-inteqratie

Dossiemummer

201521458
\erwijzen of informeren (overheid)

,~---

Afdoeningswijze
Rapportnummer
Datum ontvangst
Datum alhandeling

08-06-2015
08-06-2015

Omschrijlling

CRS registratie

Trefwoorden

- Beslagllfije voet
- .Inhoud beslissing
::: :_~~sl.aJ1_.

Dossiemummer
Afdoeningswijze

201506164
oplossing door intenentie

Rapportnummer
Datum ontvangst

22-05-2015

Datum alhandeling
Omschrijlling

10-06-2015
Klacht tegen de Gemeente Emmen m.b.t. traject van scbulhulpverleninq

Trefwoorden

- .Klachtbehandeling
- Schuldhulpierleninq
- Behcmdelingsduur
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Datum: 09-03-2016

Dossiers afgedaan in periode 01-01-2015 tim 31-12-2015
--Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

201522083

Datum ontvangst
Datum afhandeling

Ornschrijvrq

17-06-2015
17-06-2015
CRS registratie

Trefwoorden

- .Inhoud beslissing

bezwaar, beroep, lopende procedure bij rechter, rechterlijke uitspraak

- Sociale ~nkomerls\Oo~ie_l1in9/re-integratie
Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer
Datum ontvangst
Datum afhandeling
Omschrij\Äng

201507142

23-06-2015
Klacht tegen de Gemeente Emmen m.b.t. onheuze bejegening door ambtenaren

Trefwoorden

- .Klachtbehandeling

l.erwijzen of informeren (overheid)
17-06-2015

- .(Geb.r~_~ aan) l.ertrouw~_n ~n ol.erh~id
Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

201405827
rapportbrief na onderzoek

Datum ontvangst
Datum afhandeling
Omschrijanq

07-05-2014
26-06-2015
Oneens met de gemeente Emmen over huurtermijn van horecagelegenheid en over de prijs
van een receptie

Trefwoorden

- Privaatrechtelijk optreden
- Joeze9(;!inQ/()P9._~w~kt~
~rwacb!!ng

Dossiemummer

201506379

Afdoeningswijze
Rapportnummer
Datum ontvangst

oplossing door intenentie

Datum afhandeling

29-05-2015

Omschrijvinq

03-07-2015
Klacht tegen College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Emmen mbt
geen antwoord mbt aanvraag omge\tingsl.ergunningen en l.erhuiskosten

Trefwoorden

- . Klantgerichtheid/Dienstbaarheid
- .Toezegging/opgewekte l.erwachting
- Overlast
- __ .1~~e_9.~teitiOnpartij~iQh_eidNoorinQenom~nheid
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Datum: 09-03-2016

Dossiers afgedaan in periode 01-01-2015 tim 31-12-2015
-_ - --_.
-_
~
Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

201508008

Datum ontvangst

07-07-2015

Datum afhandeling
Omschrijving

13-07-2015
Klacht over de gemeente Emmen m.b.t. non-respons over inhouding op uitkering

Trefwoorden

- .Excuses

IA3rwijzen of informeren (overheid)

-

.Toezegging/opgewekte IA3rwachting
Behandelingsduur
Financiële Nood
.Adrninistratieve nauwkeurigheid

- .Bereikbaarheid telefonisch/digitaal
- . Non-Respons/Uitblijven actie
- .lntorrnatieverstrekkinq
- jGe.~rek_ aa~_ ~rt!ouw~n In 0\erh~id
Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

201522895

Datum ontvangst
Datum afhandeling
Omschrijving

16-07-2015
16-07-2015
CRS registratie

IA3rwijzen of informeren (overheid)

Trefwoorden
Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

201504694

Datum ontvangst
Datum afhandeling

16-04-2015
21-07-2015

Omschrijving

Klacht over de gemeente Emmen en Coe-oorden m.b.t. de terugbetaling van uitkering

Trefwoorden

- .Adn:lÏnistratie~ nauwkeurigheid

Dossiemummer

201525260

Afdoeningswijze

teruqvsrwljzen voor inteme klachtbehandeling

oplossing door intenentie

Rapportnummer
Datum ontvangst
Datum afhandeling
Omschrijving

28-07-2015
28-07-2015

Trefwoorden

- .lnformatieverwervnq

CRS registratie

- .Bereikbaarheid t~l~fo_nisch.!~i9itaal_
Dossiemummer

201525275

Afdoeningswijze
Rapportnummer

'A"aag beantwoord

Datum ontvangst

28-07-2015

Datum afhandeling
Omschrijving

28-07-2015
CRS registratie

Trefwoorden

- .Klachtbehandeling
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Datum: 09-03-2016

Dossiers afgedaan in periode 01-01-2015 tim 31-12-2015
Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer
Datum ontvangst

01-07-2015

Datum afhandeling
Omschrijving

28-07-2015
Non-respons op bezwaarschrift

Trefwoorden

- g\.€~9~drélgen z9~g~ak!'ln (rijk >_ gem~ent~) .

Dossiemummer

201507287

Afdoeningswijze
Rapportnummer

oplossing door tnterventie

Datum ontvangst
Datum afhandeling
Omschrijving

19-06-2015
29-07-2015
Klacht over de gemeente Emmen m.b.t. informatie\.€rstrekking
vakantiegeld

Trefwoorden

- BeslaglAije xoet

201507745
\.€rwijzen of informeren (overheid)

door gemeente Emmen m.b.t. WMO

o\.€r beslaglegging op

- .Inhoud beslissing
- .Adm~r1i~trat~~~.nalJwkeu~g_~eld

!

Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

201524101
\.€rwijzen of informeren (overheid)

Datum ontvangst

31-07-2015

Datum afhandeling
Omschrijving

31-07-2015
CRS registratie

Trefwoorden

- .Klantgerichtheid/Dienstbaarheid
.- Gemeentelijke

Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

201527052

Datum ontvangst
Datum afhandeling

06-08-2015

Omschrijving
Trefwoorden

belasting en heffinqen _ .. _

\.€rwijzen of informeren (overheid)

06-08-2015
CRS registratie
- Schuldhulp\.€r1ening
. - .Adrninistratieve nauwkeurigheid

Dossiemummer

201509373

Afdoeningswijze

\.€rwijzen of informeren (overheid)

Rapportnummer
Datum ontvangst

17-08-2015

Datum afhandeling
Omschrijving

18-08-2015
Oneens met de zorgaanbieders

Trefwoorden

van gemeente Emmen

.. - . WMO (ook \'oormalige WVG, welzijn)
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Datum: 09-03-2016

Dossiers afgedaan in periode 01-01-2015 tim 31-12-2015
Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

terug\.erwijzen voor inteme klachtbehandeling

Datum ontvangst

20-08-2015

Datum afhandeling
Omschrij'ving

20-08-2015
eRS registratie

Trefwoorden

- Bestemmingsplan

Dossiemummer
Afdoeningswijze

201509983
\.erwijzen of informeren (overheid)

201523890

Rapportnummer
Datum ontvangst
Datum afhandeling

28-08-2015
28-08-2015

Omschrij'ving

Klacht over de Gemeente Emmen mbt administratieva
uitkering en toeslagen

Trefwoorden

- .Inhoud beslissing

- ..Sociale ln~<:)~~I'!§il,{)o_I2:!~ni~g1E~ÎI1!ej;Jrati~ ..
Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

201523480

Datum ontvangst
Datum afhandeling
Omschrij'ving

31-08-2015
31-08-2015
eRS registratie

Trefwoorden
Dossiemummer
Afdoeningswijze

nauwkeurigheid bij het inkorten van

._ ..... _.

\.erwijzen of informeren (overheid)

.: _S~~1}19h~I!?~~ening_ ..
201523490
bezwaar, beroep, lopende procedure bij rechter, rechterlijke uitspraak

Rapportnummer
Datum ontvangst

31-08-2015

Datum afhandeling

31-08-2015

Omschrij'ving

eRS registratie

Trefwoorden

- .Inhoud beslissing
~ .§ociél_le. inkornensxoorzieninq/re-inteqratie

Dossiemummer

201528765

Afdoeningswijze

\.erwijzen of informeren (overheid)

Rapportnummer
Datum ontvangst
Datum afhandeling

02-09-2015

Omschrij'ving

02-09-2015
eRS registratie

Trefwoorden

- .!~~()~d beslissinq
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Datum: 09-03-2016

Dossiers afgedaan in periode 01-01-2015 tim 31-12-2015

. --

'"

-.

Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

201510335
l,erwijzen of informeren (overheid)

Datum ontvangst
Datum afhandeling

07-09-2015
15-09-2015

Omschrijving

Klacht over de Gemeente Emmen mbt melden van wateroverlast door hevige regenval

Trefwoorden

- Schade-Rente-zkostenverpoedinq
- Wegenbeheer (o.a. parkeren en verkeersremrnende maatregelen)
- .. Motil,ering

Dossiemummer

201527495

Afdoeningswijze
Rapportnummer

l,erwijzen of informeren (overneid)

Datum ontvangst
Datum afhandeling
Omschrijving

15-09-2015
15-09-2015
eRS registratie

Trefwoorden

- Burgemeester
- .Toezegging/opgewekte l,erwachting

- .B~~1~9
Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

201528954
\"faag beantwoord

Datum ontvangst
Datum afhandeling
Omschrijving

07-10-2015
07-10-2015
eRS registratie

Trefwoorden

- .Opsporingsambtenaren/BOA
._

_ _.~ .Handhavend op~re~erJ

Dossiemummer

201528997

Afdoeningswijze
Rapportnummer

bezwaar, beroep, lopende procedure bij rechter, rechterlijke uitspraak

Datum ontvangst

08-10-2015

Datum afhandeling
Omschrijving

08-10-2015
eRS registratie

Trefwoorden

- .Inhoud beslissing
- Sociale inkomensvo0r.lienin~/re-i.~tE)9ra_ti_e __

Dossiemummer

201528253

Afdoeningswijze

bezwaar, beroep, lopende procedure bij rechter, rechterlijke uitspraak

Rapportnummer
Datum ontvangst

13-10-2015

Datum afhandeling
Omschrijving

13-10-2015
eRS registratie

Trefwoorden

- .Inhoud beslissing
- Sociale inkomensvoorziening/re-integratie
- Financiële Nood
- .lntormatieverstrekkinq
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Datum: 09-03-2016

Dossiers afgedaan in periode 01-01-2015 tim 31-12-2015
--

-

Dossiemummer

201527322

Afdoeningswijze
Rapportnummer

\Ierwijzen of informeren (overheid)

Datum ontvangst

14-10-2015
14-10-2015

Datum afhandeling
Omschrijving

CRS registratie

Trefwoorden

- Openbare ruimte/groenbeheer/recreatie
___ ~__ :!I_~~~_~~~~~pt!~~~!:1

Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

201527389

Datum ontvangst

15-10-2015
15-10-2015

._. __ .

.. _ ..

.

_

bezwaar, beroep, lopende procedure bij rechter, rechterlijke uitspraak

Datum afhandeling
Omschrijving

CRS registratie

Trefwoorden

- .Inhoud beslissing
~ __~~s:ial.e. ink0r:':le_!:1~,?()!Zie!1in~/re-in!_eg~ati~_

_

. __ _ _ __

_

.

.

.. _

_Î

201511405

Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

\Ierwijzen of informeren (oserheid)

Datum ontvangst
Datum afhandeling

30-09-2015
16-10-2015

Omschrijving

Klacht over de Gemeente Emmen mbt administratieve nauwkeurigheid opleggen van
uitkering uit 2011

Trefwoorden

• ~

- Sociale inkomens-oorzienirq/re-lnteçratie

__ - _<30ede o~!;la_ni~~!i~_- él~~: l1éllJ~~':l~!;lh.~i~~~~~~~~_~n_9 _

r

Dossiemummer

201529594

Afdoeningswijze
Rapportnummer

oplossing door intenentie

Datum ontvangst

20-10-2015
21-10-2015

Datum afhandeling
Omschrijving

Trefwoorden

Verzoekster heeft in maart 2015 een aanvraag gedaan \Oor uitkering. De uitkering zou dan
moeten ingaan op 13 juni 2015. De gemeente Emmen heeft tot op heden geen beslissing
op de aanvraag genomen. Vz heeft wel twee keer een soorschot ontvangen. Maar iedere
keer schuift de gemeente het besluit op. Verzoekster wil nu graag een beslissing op de
aanvraag.
__~ .ê~ha._n~e.~i!l~_s~~lJ~ __

Dossiemummer

201530282

Afdoeningswijze
Rapportnummer

niet eens met wettelijke regeling of beleid

Datum ontvangst

23-10-2015
23-10-2015

Datum afhandeling
Omschrijving
Trefwoorden

Vz klaagt over handhavingsbeleid van de gemeente Emmen.
-__ Ijan~h_a\len~. optr~d_e.n/bestuursdwang/toezicht

Pagina 17 van 22

Datum: 09-03-2016

Dossiers afgedaan in periode 01-01-2015 tim 31-12-2015
Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer
Datum ontvangst
Datum afhandeling
Ornschrijvnq

201530192
terug\erwijzen voor inteme klachtbehandeling
26-10-2015
26-10-2015
Verzoekster, Anna Slim-van Hengel, heeeft probleem met de gemeente. Haar dochter van
20 met wie zij geen contact heeft en die woonachtig is in Groningen heeft zich zonder
toestemming van verz. op haar adres inqeschreven. De gemeente wil de inschrijlÁng niet
ongedaan maken omdat '\erzoekster dan maar haar BSN-nummer niet had moeten
afge\en'. Volgens verz. staat dat nummer overal op. ZB heeft hier a.s. woensdag nog een
gesprek over bij de gemeente.

Trefwoorden

Goede organisatie - inform.vastleg./registratie/wijziging
- Integriteit - privacy/geheimhouding(plicht)
- Identiteitsfraude

Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

201530425

Datum ontvangst
Datum afhandeling
Omschrijvinq

27-10-2015
27-10-2015
Heelonduidelijk \erhaal. Ging over korten op uitkering (gemeente Emmen) Participatiewet
en het was voor meneer ook niet helemaal duidelijk. daarom doorverwezen naar sociaal
raadslieden.

Trefwoorden

- Maatwerk

niet eens met wettelijke regeling of beleid

- Luisteren naar de burger
- Redelijkheid
- Fair play - rechtsrniddelemerwjzlnq
- ~~~~ inform~ie~rstrekki~~
Dossiemummer
Afdoeningswijze

.0

201530792
\erwijzen of informeren (overheid)

Rapportnummer
Datum ontvangst

30-10-2015

Datum afhandeling
Omschrijvnq

30-10-2015
Verzoek om uitkering is afgewezen door gemeente Emmen. Doorverwezen naar JL.

Trefwoorden

- Sociale lnkornensvoorzieninq're-inteqratie

:: oO~~_9
Dossiemummer
Afdoeningswijze

0

_.0

•••

201511391
\erwijzen of informeren (overheid)

Rapportnummer
Datum ontvangst

01-10-2015

Datum afhandeling

30-10-2015

OmschrijlÁng

Gemeente Emmen stuurt aan op onnodige juridische procedure

Trefwoorden

- WMO (ook voormaliqe WVG, welzijn)
- O\€rig
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Datum: 09-03-2016

Dossiers afgedaan in periode 01-01-2015 tim 31-12-2015
Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer
Datum ontvangst

201531678
bezwaar, beroep, lopende procedure bij rechter, rechterlijke uitspraak
09-11-2015

Datum afhandeling
Omschrij\ting

09-11-2015
Minder uur zorg vastgesteld dan dat ze nodig heeft/wil. Ze heeft 4 uur nodig (zegt vz zelf),
heeft maar 2 uur gekregen. Terug verwezen naar gemeente en bezwaar maken tegen
zorgindicatie.

Trefwoorden

- §<?edE) o~ganisatie - intorm.va~tle9.1regi~trc:l.ti~!\"Jilz.ig!I1J~

Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer
Datum ontvangst
Datum afhandeling

201532862
'l.erwijzen of informeren (o-erheid)

Omschrij\ting
Trefwoorden
Dossiemummer
Afdoeningswijze

16-11-2015
16-11-2015
Vz wil info over wat te doen na afwijzing kostenverqoedinq door gemeente
.. - _.Zorg ofhulp; t<?egarlg tg~ ... _

'.' _. _ ....__. '.'

.

...

....

.. '_

201535180
vaaq beantwoord

Rapportnummer
Datum ontvangst
Datum afhandeling
Omschrij\ting

30-11-2015
30-11-2015
klacht over gemeente Emmen
Voert rechterlijke uitspraak niet uit

Trefwoorden

- Algemene bestuurlijke en juridische zaken
- O'l.erig

Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

201536876
geluisterd

Datum ontvangst

03-12-2015

Datum afhandeling
Omschrij\ting

03-12-2015
Mevrouw wist van de eigen bijdragen maar verbaasd zich erover dat er maandelijks 137
euro \Oor haar bezoeken aan de zorgboerderij. Sommige gemeente vaqen geen eigen
bijdragen. Maar rnevouw werd onlangs door het CAK gebeld dat de eigen bijdragen nog
niet geind is in termijnen en daarom in een keer wordt afgeschre'l.en door het CAK. Dit is
nu in behandeling bij haar coach, zorgbegeleider. Ze houdt zich er niet zelf mee bezig.

Trefwoorden

- Eigen bijdragen WMO
- .\'.<?o_rtvarendheid - behcm_deli.l1g~d.uur/beslistermij_n_._ _

Dossiemummer

201511128

Afdoeningswijze
Rapportnummer

oplossing door intenentie

Datum ontvangst
Datum afhandeling

24-09-2015

Omschrij\ting

03-12-2015
Oneens met de werkwijze van gemeente Emmen

Trefwoorden

- Integriteit - bevoeqdheid (gebruik/misbruik van)

. _._ ..

- Burgemeester
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Datum: 09-03-2016

Dossiers afgedaan in periode 01-01-2015 tim 31-12-2015

~

Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer
Datum ontvangst
Datum afhandeling
Omschrij'Jing
Trefwoorden

.~-

201530743
tussentijds beëindigd
29-10-2015
09-12-2015
Oneens met beslaglegging door gemeente Emmen
_ :_ Iet1J9_b~~a_lin~ _

_ _ __ _ _

Dossiemummer

201530902

Afdoeningswijze
Rapportnummer

\erwijzen of informeren (overneid)

Datum ontvangst
Datum afhandeling
Omschrij'Jing

02-11-2015
16-12-2015
klacht schuldhulp gemeente Emmen

Trefwoorden

- Integriteit - bevoeqdheid (gebruik/misbruik

van)

-

Betrouwbaarheid - toezegging/opgewekte verwachtinq
Ontzeggen toegang
Transparant - inzage
Betrouwbaarheid - gebrek aan vertrouwen in de overheid
Luisteren naar de burger

-

Professionaliteit
Goede organisatie - inform.vastleg.lregistratie/wijziging
Goede organisatie - dienstverteninq/bereikbaarheid
Redelijkheid
Scbuldhulpverleninq
Financiële Nood

- Samenwerking - keten/multi-problematiek/coörd.lafstemming
- Klachtbehandeling
- Voortvarendheid - behandelingsduur/beslistermijn
- Fair play - hoor en wederhoor
- Voortvarendheid - non-respons/uitblijven
- Goede informatie\erstrekking

- q!1~é!rt.~9i~e.~ ~_':'00~r1_ge!1~rn_e.n~_eid

actie

_

Dossiemummer

201539984

Afdoeningswijze
Rapportnummer

bezwaar, beroep, lopende procedure bij rechter, rechterlijke uitspraak

Datum ontvangst

21-12-2015
21-12-2015

Datum afhandeling
Omschrij'Jing
Trefwoorden

Oneens met WOZ waarde gemeente Emmen
__ ~_ GernEle_ntelijke, belastinq e,n heffing_Eln

_
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Datum: 09-03-2016

Dossiers afgedaan in periode 01-01-2015 tim 31-12-2015
Dossiemummer

201533073

Afdoeningswijze
Rapportnummer
Datum ontvangst
Datum afhandeling
Omschrij'.Ang

\erwijzen of informeren (overheid)

Trefwoorden

17-11-2015
28-12-2015
klacht over de uitvoerinq van de jeugdwet door de gemeente Emmen. gemeente zou
zeggen dat deze klacht niet bij de NO kan worden ingediend sinds de gemeente emmen
een ombudsman voor de zorg heeft. rnevouw is belangenbehartiger voor 16 gezinnen maar
heeft zelf een pgb voor haar dochter van 17, eerst \Olgens o\ergangsrecht tot 14-6 en nu
op indicatie van gemeente. vrijheid van besteding pgb tot 14-6 staat ter discussie zodat
mevrouw het niet durft uit te ge\en. budget na 14-6 \erandert steeds, tegenstrijdige
informatie voor sib, communicatie gemeente/slb loopt niet naar behoren, schuld bij de
gemeente. gemeente communiceert de regels niet of zegt dat deze nader te bepalen zijn.
NO zou tnterventie kunnen doen voor vz. vz '.Andt dit niet interessant, het gaat haar om het
signaal. vz ge\ifaagd verhaal over de communicatie over de jeugdhulp \Oor haar dochter op
papier te zetten in antwoord op mijn e-mail

!

- Goede organisatie - inform.vastleg.lregistratie/wijziging
- yvMO.(~ok \o0rf!1.~ligeWVGè_'JV~~2:iJ.r12 __ .

Dossiemummer
Afdoeningswijze
Rapportnummer

201540811

Datum ontvangst
Datum afhandeling

26-12-2015
28-12-2015

Omschrij'.Ang

Klacht over de Gemeente mbt melden van buurtoverlast

Trefwoorden

- Burenruzie

geluisterd

Dossiers in behandeling per 31-12-2015
~

_e

_~..

_..

•

Dossiemummer

_

__

201505854

Afdoeningswijze
Rapportnummer
Datum ontvangst
Datum afhandeling

18-05-2015

Omschrijvnq

Klacht tegen de Gemeente Emmen m.b.t. beslissing op klachtbehandeling

Trefwoorden
Dossiemummer

201533379

Afdoeningswijze
Rapportnummer

geen onderzoek na \Ooronderzoek

Datum ontvangst
Datum afhandeling

01-11-2015
11-01-2016

Omschrijvinq

Oneens met de klacht afhandeling van No

Trefwoorden

- Betrouwbaarheid - gebrek aan \€rtrouwen in de o\€rheid
- Algemene bestuurlijke en juridische zaken
- Ondernemer (klachtvan)

Dossiemummer

201532095

Afdoeningswijze
Rapportnummer

\erwijzen of informeren; kennelijk ongegrond

Datum ontvangst

10-11-2015
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Datum: 09-03-2016

Dossiers in behandeling per 31-12-2015
~
- - -- -

Datum a1handeling
Omschrijving
Trefwoorden

03-03-2016
Klacht mer de Gemeente Emmen mbt \emieuwing en reconstructie van straat
- Openbare ruimte/groenbeheer/recreatie
- Overlast
- Go~<:i~_inf0l11!é3tie\erstr~~~lng
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