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Inleiding 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet een bestuursorgaan zorgdragen voor registratie 

van de bij hem ingediende schriftelijke klachten en geldt de verplichting de geregistreerde klachten jaarlijks 

te publiceren.  

Het doel van klachtbehandeling is het herstel van vertrouwen van de burger in de overheid en daarmee het 

herstel van de relatie. Het klachtrecht biedt laagdrempelige, aanvullende rechtsbescherming voor de klager 

die vindt dat Avri zich onbehoorlijk heeft gedragen. Het bestuur kan op basis van een ontvangen klacht een 

fout herstellen en misstanden binnen de organisatie wegnemen. Ten slotte heeft het ook een preventief 

effect: ter voorkoming van klachten worden ambtenaren en bestuurders alerter en correcter in hun omgang 

met burgers, bedrijven en organisaties. 

De verantwoordelijkheid voor het afhandelen van klachten ligt waar mogelijk bij de desbetreffende afdeling. 

Dit geldt vooral voor eenvoudige klachten. Snel contact openen met een ontevreden inwoner en de klacht 

objectief en oplossingsgericht afhandelen, herstelt het vertrouwen in Avri. Een goede klachtenafhandeling 

doet recht aan alle belangen en partijen.  

Klachten gaan onder andere over: niet (tijdig) reageren van en onheuse bejegening door een ambtenaar of 

medewerker.   

De klachtencoördinator brengt jaarlijks aan het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter 

verslag uit over de behandelde klachten.  

Uitingen van ongenoegen 
Er zijn diverse uitingen van ongenoegen. Uitingen van ongenoegen van inwoners kunnen in de volgende 

categorieën worden onderscheiden:  

Klachten:  

Klachten die behandeld worden op grond van de klachtenregeling en hoofdstuk 9 van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) kunnen uitsluitend gaan over de wijze waarop het bestuursorgaan of een 

vertegenwoordiger daarvan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens klager of een ander heeft 

gedragen. Het kan daarbij gaan om onheuse bejegening, niet of (veel) te laat reageren, niet of onvoldoende 

of te laat informatie verstrekken enz.  

 

Meldingen:  

Meldingen zijn in de ogen van burgers weliswaar ook klachten, maar ze gaan met name over praktische 

zaken, zoals losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting e.d. Deze zaken moeten zo snel mogelijk 

opgepakt/gerepareerd moeten worden. Hierop is het wettelijk regime van de Awb niet van toepassing. 

 

Bezwaren:  

Bezwaar kan worden gemaakt tegen besluiten, zoals bijv. het verlenen van een vergunning, het toekennen 

van een voorziening, het verlenen van subsidie. De mogelijkheid voor het indienen van bezwaar wordt bij 

het besluit vermeld. Deze procedure heeft een eigen wettelijk regime.  

De bezwaarschriften en de afhandeling ervan wordt geregistreerd. De bezwaarschriftencommissie brengt 

jaarlijks een verslag uit.  

Het onderhavige jaarverslag richt zich uitsluitend op de behandeling van de klachten 
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Jaarlijks verslag van de klachtenbehandeling 
De verplichting om jaarlijks van de klachtbehandeling verslag uit te brengen is opgenomen in artikel 9.12a 

Algemene wet bestuursrecht: ”Het bestuursorgaan draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende 

schriftelijke klachten. De geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd. 

De klachtenregeling van Avri is uitgewerkt in de klachtenregeling. Deze interne klachtenprocedure is een 

wettelijk verplichte voorfase, voordat men terecht kan bij een externe klachteninstantie. Voor Avri is dat de 

Nationale ombudsman in Den Haag. Deze brengt jaarlijks een eigen jaarverslag uit.  

Registratie van schriftelijke en mondelinge klachten vindt centraal plaats door de klachtencoördinator. Zij 

bewaakt de termijn van behandeling, aard van de klacht, en de kwaliteit van het antwoord. 

Wijze van afdoening van klachten  
Klachten kunnen formeel of informeel worden afgedaan.  

In eerste instantie wordt altijd geprobeerd de klacht informeel af te handelen. De formele klachtenprocedure 

(met behandeling door een officiële klachtbehandelaar, het eventueel houden van een hoorzitting en een 

schriftelijke beslissing met verwijzing naar de Nationale ombudsman) is soms onevenredig zwaar.  

De klachtencoördinator of de klachtenbehandelaar neemt met de betrokken partijen contact op en probeert 

tot een voor de klager bevredigende oplossing te komen. Pas als dat niet lukt wordt de formele procedure in 

gang gezet. Het streven is altijd klachten meteen en bij voorkeur informeel naar tevredenheid af te 

handelen. Klachten die niet gaan over gedragingen van ambtenaren van Avri of die op een andere wijze 

afgehandeld dienen te worden (bijvoorbeeld als zienswijze of bezwaar) worden buiten behandeling gelaten. 

De verdeling van de klachten in categorieën 
Gezien het feit dat veel klachten vaak eenzelfde onderwerp hebben, valt de inhoud van de klachten onder 

te verdelen in de volgende categorieën:  

1.wacht- / behandeltijd: de klager is van mening dat hij (veel) te lang heeft moeten wachten voordat zijn 

aanvraag/verzoek in behandeling is genomen;  

2. klantbejegening (dit kan betekenen een als onheus ervaren bejegening in het contact, maar ook het niet 

reageren op brieven, telefoontjes, mails e.d.)  

3. niet nakomen afspraken;  

4. informatie (er wordt dan geklaagd over te weinig/ niet adequate dan wel foutieve informatievoorziening);  

5. overig (klachten die niet in een andere categorie zijn onder te brengen, zoals het moeten betalen van 

kosten voor omwisseling van een container.  

Toelichting oordeel klacht 
Een (deels) terechte klacht: er is niet tijdig of onjuist gehandeld door Avri 

Een onterechte klacht: er is tijdig en /of juist gehandeld. Het kan zijn dat de indiener van de klacht niet op 

de hoogte is van de regels of het oneens is met de regels.  

Niet vast te stellen: hierbij verschillen klager en Avri van mening. 

Aantal klachten in het jaar 2020 
In 2020 zijn er 6 klachten ingediend. 5 klachten/meldingen hadden te maken met de plaats van een 

container en klachten tegen het verkrijgen van een boete. Zoals reeds verwoord in het jaaroverzicht van 

2019 waren er destijds veel meldingen die als klacht in behandeling zijn genomen. Dit omdat het formulier  
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in 2019 waarin een melding kon worden gedaan het woord klacht 

vermeldde. Nu zijn de meeste meldingen door het KCC afgewikkeld. Slechts een aantal meldingen zijn toch 

door de klachtenfunctionaris in samenspraak met managers en de directeur in behandeling genomen 

omdat het KCC deze meldingen niet kreeg opgelost.  

Overzicht categorieën 
Avri afdelingen   

Afval 4 

Handhaving 1 

Bereikbaarheid/communicatie 1    

Overig 1 

Totaal 6 

 

Afval, aard van de klachten  

Omwisselen containers  

Beleid 3 

Bejegening 1 

  

 

Handhaving, aard van de klachten  

Hondenpoep/bejegening  

Parkeerboete/bejegening 1 

Afval/bejegening 1 

Overig/bejegening  

Totaal 6 

 

Gemeenten  

Buren  

Culemborg 3 

Maasdriel  

Neder Betuwe  

Tiel  

West Betuwe  

West Maas en Waal 2 

Zaltbommel 1 

Onbekend  

Totaal 6 
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 Samenvatting  
• Aantal klachten: 6 

• Formeel afgehandeld: 3 

• Informeel afgehandeld:3 

• Er is een afname van het aantal klachten ten opzichte van 2019  

• Inhoud klachten: De meeste informele meldingen/klachten gaan over stankoverlast van containers 

en het verkrijgen van informatie over strafbeschikkingen. Dit jaar opvallend geen klachten over 

parkeren en hondenpoep (parkeerbonnen en strafbeschikkingen)  

• Van de inhoudelijk behandelde klachten was er 1 gegrond. Daarnaast waren er 5 

klachten/meldingen ongegrond. 

 

 

 

 

 

verhouding formeel/ informeel 

in behandeling genomen formeel informeel

Grafiektitel

klachten gegrond- ongegrond gegrond ongegrond
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De ombudsman 
Er zijn geen telefoontje geweest van de ombudsman over een klacht die zij hebben ontvangen.  

Vergelijking aantal klachten met 2019 
 

 

 

Ten opzichte van 2019 zijn er minder klachten binnengekomen. Dit kan te maken hebben met het feit dat 

het omgekeerd inzamelen (vorig jaar een groot aantal van de klachten) nu is geaccepteerd en functioneert. 

Daarnaast is het zo dat vanwege het Coronavirus er minder evenementen zijn geweest en er een 

vuurwerkverbod gold. Wat van invloed lijkt te zijn geweest op het feit dat er dit jaar geen klachten zijn 

binnengekomen over gedragingen van boa´s .  

Reeds ingevoerde verbeteringen: 
Wat positief kan hebben bijgedragen is een duidelijk en eenduidig handhavingsbeleid van overtredingen 

van de afvalstoffenverordening.  

Door het KCC zijn eenvoudige meldingen die niet door het KCC konden worden afgewikkeld sneller 

doorgestuurd naar klachtencoördinator en de teamleiders en managers die de meldingen hebben opgepakt 

en eenvoudige vragen snel(ler) zijn beantwoord.  

De grootste gemene deler van de aard van de klachten ligt op het gebied van communicatie. Het blijft 

belangrijk om op dit gebied aandacht te hebben voor de omgang met burgers en bedrijven. Dit is ook de 

reden waarom mededelingen en bezwaren die formeel geen klacht en bezwaren kunnen zijn toch door de 

klachten coördinator in behandelingen zijn genomen om bewoners niet van het kastje naar de muur te 

sturen.  

Verbeterpunt(en) voor de organisatie:  
Eenmaal door het KCC doorgestuurde klachten zijn toch nog langer blijven liggen. Mede door het 

thuiswerken is de klachtenbehandelaar minder snel te bereiken. Een mail is minder urgent gebleken dan 

een persoonlijke benadering.   

2019 2020
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Overzicht klachten in 2020 
 

1. Klacht ingediend door de inwoner uit Zaltbommel (januari 2020) 

a) aard van de klacht: Inwoner klaagt dat hij een strafbeschikking heeft ontvangen voor het verkeerd 

aanbieden van afval. Dat dit onterecht is omdat Avri hem nooit op de juiste wijze zou hebben 

geïnformeerd over het aanbieden van afval. Inwoners stelt dat hij sinds 1 juni 2019  op het adres 

woont en nooit een brief heeft ontvangen van Avri. Wel geeft de inwoner aan te beschikken over 

een pasje van Avri. Dit pasje werkte in de zomer van 2019 een paar keer niet en toen heeft hij het 

afval weer meegenomen en heeft hier ook over gebeld. Op 27 december 2019 stelt de inwoner dat 

het pasje het wederom niet deed. Hij erkend dat hij het afval alstoen niet mee naar huis heeft 

genomen maar naast de container heeft geplaatst. Hiervoor heeft hij een strafbeschikking 

gekregen en hij vordert nu dat Avri deze aan hem vergoed.  

b) klacht gericht tegen: Avri 

c) formeel afgewikkeld door Manager afval  

d) bevindingen: brief aan inwoner dat de regeling Klachtenbehandeling Avri  niet is bedoeld om 

besluiten juridisch aan te vechten, daarvoor geldt de bezwaarschriftprocedure.  Ook de uitvoering 

van het beleid valt niet onder de klachtenregeling omdat dit beleid niet aan iemand persoonlijk is 

gericht, maar aan alle bewoners. Aan de inwoner is medegedeeld dat Avri niet verplicht is een 

klacht te behandelen indien zij een gedraging betreft waartegen verzet had kunnen worden 

ingesteld. 

 

2.Klacht door inwoner uit Culemborg 

a) klacht gericht tegen :KCC 

b) aard van de klacht : Inwoner klaagt dat zij 12 minuten heeft moeten wachten en dat een 

medewerkster tegen haar zou hebben gezegd dat het haar keuze is dat ze zo lang wacht. 

c) klacht in behandeling genomen door de klachtencoördinator en teamleider KCC. Gebeld met 

inwoner of zij wenst dat haar klacht formeel in behandeling wordt genomen en zij een uitnodiging 

wenst te ontvangen voor een hoorzitting. Dat wenste inwoner niet zij wenste alleen dat het 

geregistreerd werd.  

d) Klacht intern onderzocht.  

Wachttijd was inderdaad die dag lang vanwege de storm Ciara . Hierdoor konden veel 

ondergrondse containers niet worden geleegd. Hier kwamen veel vragen over. Daarnaast waren er 

op het KCC een aantal zieken. 

e) bevindingen: klacht is gegrond. Inwoner heeft op 27 februari 2020 een brief van de directeur 

ontvangen met uitleg en excuus voor het ongewenste gedrag.  

 

  

http://www.wageningen.nl/Bestuur/Beleid_en_regelgeving/Bezwaarschrift_indienen
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3 klacht door inwoner uit Culemborg 

a) klacht gericht tegen Avri 

b) aard van de klacht: de ondergrondse container staat te dicht op de erfgrens en daardoor is er 

stankoverlast.  

Aangezien dit een combinatie van opmerkingen en klachten is, is de opmerking in behandeling 

genomen door het team Ondergrondse containers. 

c) klacht is niet formeel in behandeling genomen, probleem is opgelost container is verplaatst.  

 

4 Klacht en bezwaar door inwoner  uit Beneden Leeuwen 9 april 2020 

a) klacht tegen tariefsverhoging van de afvalstoffenheffing 

b) aard van de klacht: onterechte tariefsverhoging. 

c)  niet als klacht in behandeling genomen wel een brief met uitleg dat er geen bezwaar mogelijk is 

omdat het een verordening betreft waar geen bezwaar tegen open staat.  

 

5 Klacht door inwoner uit Culemborg  

a) klacht gericht tegen : bestuurder 

b) aard van de klacht: belangenconflict 

c) klacht is gericht aan en binnengekomen bij de gemeente Culemborg maar door 

klachtencoördinator Culemborg ook ter info toegezonden aan Avri. Klacht gaat over optreden 

Wethouder bij bepalen locatie ondergrondse containers. Klacht over dat een wethouder in het 

bestuur van Avri zit alsmede wethouder is in de gemeente Culemborg is.  

d) klacht door gemeente Culemborg behandeld. 

 

6 klacht van inwoner uit Beneden Leeuwen (juni-augustus 2020) 

a) klacht gericht tegen Avri  

b) aard van de klacht: Avri zou van een medewerker van de gemeente West Maas en Waal  

toestemming hebben gekregen om de restafval container te gebruiken voor papier met een A4 

aanduiding Papier. Dit heeft de inwoner genoteerd op blanco briefpapier van de gemeente West 

Maas en Waal. Ondanks deze vermeende toestemming zou de inwoner nu zes mini containers 

restafval in rekening zijn gebracht waarbij het gaat om een bedrag van 28 euro.  

c) informeel behandeld door klachtenbehandelaar.  

d) er is contact gezocht met de medewerkster van de gemeente. Deze medewerkster gaf geen 

herinnering te hebben dat zij zoiets tegen de inwoner zou hebben gezegd. Het bevreemdt haar dat 

hij over blanco papier van de gemeente zou beschikken. Dit wordt nooit aan burgers ter 

beschikking gesteld of is toegankelijk voor inwoners.  

e) bevindingen: Informeel afgehandeld door klachtenbehandelaar. Klacht is ongegrond. 

f)  verbeterpunt: snellere afwikkeling. 


