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A.B. 20/44 

 

Onderwerp: Uittreding Ombudscommissie Hoeksche Waard 

 

Inleiding 

Op 5 februari jl. heeft het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur geïnformeerd over het bestuurlijke 

gesprek, dat de Burgermeester van de gemeente Hoeksche Waard en de Voorzitter SVHW op 9 

december 2019 hebben gevoerd over het verdere functioneren van de Ombudscommissie Hoeksche 

Waard. 

 

Tijdens dit overleg is geconcludeerd dat de gemeenschappelijke regeling Ombudscommissie Hoeksche 

Waard na de gemeentelijke herindeling in de Hoeksche Waard nog maar twee deelnemers heeft, te 

weten de gemeente Hoeksche Waard en SVHW. Bovendien is vastgesteld dat de aard van de 

werkzaamheden en daarmee ook de aard van de klachten van de gemeente en SVHW dusdanig 

verschillen dat het handhaven van een gemeenschappelijke regeling voor slechts deze twee 

organisaties niet in de lijn der rede ligt. De conclusie van het gesprek was dan ook om apart van elkaar 

de tweedelijns klachtenvoorziening te regelen. 

 

Tijdens de vergadering van 5 februari jl. heeft het Algemeen Bestuur het verslag van dit overleg (zie 

bijlage) en de mededeling, dat het Dagelijks Bestuur de mogelijkheden tot het aansluiten bij de 

Nationale Ombudsman zou onderzoeken, ter kennisgeving aangenomen. 

 

In de bijlagen treft u aan: 

 

 Verslag bestuurlijk overleg SVHW en Gemeente Hoeksche Waard (A.B. 20/45); 

 Brief Gemeente Hoeksche Waard Ombudscommissie (A.B. 20/46); 

 Collegevoorstel gemeente Hoeksche Waard (A.B. 20/47); 

 AB Besluit uittreding Ombudscommissie Hoeksche Waard (A.B. 20/48). 

 

Gewenste behandeling 

U wordt verzocht te besluiten, dat:  

 

1. SVHW per 1 januari 2021 uit de gemeenschappelijke regeling Ombudscommissie Hoeksche 

Waard treedt; 

2. Het Dagelijks Bestuur SVHW gemandateerd wordt om hiervoor de noodzakelijke handelingen te 

verrichten. 

 

Toelichting 

Het uittreden en daarmee het de facto opheffen van de gemeenschappelijke regeling 

Ombudscommissie Hoeksche Waard vergt een besluit van zowel de Raad van de gemeente Hoeksche 

waard als het Algemeen Bestuur van SVHW. In de bijlage treft u het voorstel van het College van de 

gemeente Hoeksche Waard aan, om dit besluit aan de gemeenteraad voor te stellen. 

 

Het instellen of beëindigen van een tweedelijns klachtenvoorziening kan voor een gemeente slechts per 

1 januari plaatsvinden. Daarom zullen zowel de gemeente Hoeksche Waard als SVHW in 2020 nog 

gebruik maken van de diensten van Ombudscommissie Hoeksche Waard, vandaar dat er in het 

bijgevoegde besluit wordt uitgegaan van een opzegging per 1 januari 2021.  
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Besluitvorming per 1 juli 2020 is noodzakelijk voor een zorgvuldige afbouw van de 

gemeenschappelijke regeling Ombudscommissie Hoeksche Waard en een overdracht van eventuele 

lopende dossiers naar de nieuwe tweedelijns klachtenvoorzienig van SVHW. 

 

Inmiddels is duidelijk geworden dat SVHW zich kan aansluiten bij de Nationale Ombudsman. Dit wordt 

behandeld in een apart agendapunt. 

 

Overig 

Ten gevolge van de uittreding van SVHW uit de gemeenschappelijke regeling Ombudscommissie 

Hoeksche Waard zal de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 gewijzigd moeten worden.  

 

Klaaswaal, 1 juli 2020 

 

 


