
 

   
 
Motie  
Reg.nr. 2015-17 
 
 
  
Onderwerp: Ombudsman 
 
 
De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 9 november 2015, gehoord de 
beraadslaging,  
 
overwegende dat: 

 de gevolgen van de invoering van 3 decentralisaties voor de gemeente Heerde en  
haar inwoners ingrijpend zijn;  

 de invoering van de drie decentralisaties in de gemeente Heerde tot nu toe goed 
en voortvarend is verlopen en dat er meer dan voldoende vertrouwen is dat de 
verdere gang van zaken bij het verder neerzetten en uitbouwen van de drie 
decentralisaties op een zelfde goede en voortvarende wijze zal verlopen; 

 het echter regelmatig gaat over aangelegenheden die voor de gemeentelijke 
organisatie maar ook voor onze inwoners nieuw / onbekend zijn te noemen;  

 de financiële belangen voor de gemeente en die van betrokken inwoners bepaald 
van belang zijn;  

 gebleken is dat bij andere gemeenten de onafhankelijke klachtbehandeling via 
een ombudsman zijn vruchten afwerpt en onnodige bureaucratie, langdurige 
klacht- en bezwaarprocedures voorkomen kunnen worden, hetgeen de relatie 
tussen burger en overheid ten goede komt; 

 de WMO adviesraad en de SBOH zich aangaande een zogenaamde 
ombudsman/vrouw op dit terrein positief hebben uitgelaten; 

 dat de gemeente weliswaar is aangesloten bij de landelijke ombudsman, maar dat 
een lokale ombudsman een laagdrempelige gewenste voorziening op de juiste 
schaal kan zijn voor dit taakveld; 

 
van mening dat:  

 het derhalve overweging verdient om te bezien of het gewenst is een lokale 
ombudsman als bedoeld in Hoofdstuk IVc van de Gemeentewet, ressorterend 
onder de gemeenteraad en vooralsnog met een beperkte taakopdracht, aan te 
stellen; 

 dit in eerste instantie voor een periode van bijvoorbeeld drie jaar moet zijn;  
 na één jaar een evaluatie moet plaatsvinden en dat pas daarna wordt bezien of 

continuering van de ombudsfunctie nodig is; 
 
verzoekt het college: 
1. de mogelijkheid te onderzoeken tot een aanstelling van een gemeentelijke 

ombudsman als voren bedoeld, op het terrein van de drie decentralisaties, 
eventueel in samenwerking met buurgemeenten; 

2. de resultaten van dit onderzoek voor de voorjaarsnota/perspectiefnota te 
presenteren, incluis een voorstel voor een financiële onderbouwing.  

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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