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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
De heer E.T. Theunissen (hierna te noemen: klager) heeft op 6 december 201 8
een klacht ingediend tegen het (niet) handelen van Provinciale Staten. De klacht
richt zich tegen het niet beantwoorden van de brief van klager gedateerd 2 juni
201 8. De Commissie voor Klachten en Verzoeken (hierna te noemen: de
Commissie) heeft op 25 februari 2019 een hoorzitting gehouden waarbij
partijen in de gelegenheid zijn gesteld hun standpunten mondeling toe te lichten.
Hierna heeft de Commissie advies uitgebracht aan Provinciale Staten (zie
bijlage).

Het voorstel
1. De klacht van klager conform het advies van de Commissie ongegrond te
verklaren;
2. de griffie op te dragen om, indachtig de overweging die de Commissie geeft
om de brievenschrijver ná de behandeling in de procedurevergadering nog
eenmaal een reactie te sturen met daarin de uitkomst van de
procedurevergadering, een voorstel voor het presidium voor te bereiden of
en hoe aan deze suggestie tegemoet kan worden gekomen;
3. klager overeenkomstig het bepaalde in artikel 9:1 2 van de Algemene wet
bestuursrecht van de beslissing van Provinciale Staten in kennis te stellen.

Aanleiding
Zie samenvatting hierboven.

Bevoegdheid
Provinciale Staten hebben de Commissie aangewezen als
klachtenadviescommissie voor de behandeling van en advisering over alle tegen
hen ingediende klachten. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
beslissen Provinciale Staten zelf op de klacht.

Doel
Een besluit nemen op de door klager ingediende klacht.

Argumenten
Het schriftelijk advies van de Commissie bevat de argumentatie voor de
voorgenomen beslissing op de klacht van klager.
Kanttekeningen
Naar aanleiding van de door klager ingediende klacht heeft de griffie kritisch
gekeken naar de werkwijze bij ingekomen stukken. De griffie heeft hierop het
presidium bij memo van 9 februari 2019 geïnformeerd over de verbeterde
werkwijze van de griffie bij ingekomen stukken. De Commissie geeft in haar
advies Provinciale Staten in overweging om de werkwijze nog verder aan te
passen. De Commissie doet de suggestie om de brievenschrijver ná de
procedurevergadering nog eenmaal een reactie te sturen met daarin de uitkomst
van de procedurevergadering. De griffie stelt voor om een voorstel voor het
presidium voor te bereiden of en hoe aan deze suggestie tegemoet kan worden
gekomen.
Financiën
Niet van toepassing.

Europese en internationale zaken
Niet van toepassing.

Planning
Dit voorstel is besproken in het presidium van 15 april 2019.
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Bijlagen
1. Advies van de Commissie voor Klachten en Verzoeken d.d. 3 april 2019
gericht aan Provinciale Staten van Noord-Brabant;
2. Verslag van de hoorzitting d.d. 25 februari 201 9 van de Commissie voor
Klachten en Verzoeken gehouden naar aanleiding van de klacht van de
heer E.T. Theunissen ingediend op 6 december 201 8 gericht tegen het (niet)
handelen van Provinciale Staten.

Presidium van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. mr. K.A.E. ten Cate

Programmamanager: mevrouw K.A.E. ten Cate, (06) 55 68 69 50,
ktcate@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevrouw H.S.C. Gloudemans - Westerterp, (073) 681 22 78,
hsgloudemans@brabant.nl.
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