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Verslag        
 

 

Vergadering van 9 december 2019 

Onderwerp Bestuurlijk overleg GR Ombudscommissie HW 

Datum 9 december 2019 

Aanwezig Burgemeester G. Veldhuijzen, de heer J. van Driel (SVHW), Geertje de 

Schipper (griffier), Carin Vaassen (strategisch juridisch adviseur) 

Afwezig -- 

Afschrift aan De heer R. Heij 

Zaaknummer Z 19/ 040660 

 

 

De burgemeester licht de aanleiding van het bestuurlijk gesprek van het gemeenschappelijk 

orgaan ombudscommissie Hoeksche Waard toe. Het orgaan bestaat sinds het herindeling van de 

Hoeksche Waard  uit de burgemeester van gemeente Hoeksche Waard en de voorzitter van de GR 

SVHW.  

 

De gemeenteraad heeft begin 2019 aangegeven de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling 

ombudscommissie Hoeksche Waard dit jaar op te starten. Reden hiervoor is dat wettelijk bepaald 

is dat bestuursorganen een eigen voorziening voor de behandeling van (tweedelijns) klachten 

dienen in te stellen, wanneer zij niet kiezen voor de nationale ombudsman. Een  gemeentelijke 

ombudsvoorziening kan slechts per 1 januari worden ingesteld dan wel beëindigd.  

 

Verder licht de burgemeester toe dat de aard van de werkzaamheden en daarmee ook de aard van 

de klachten tussen gemeente en SVHW dusdanig verschillen. Daardoor wordt voorgesteld de 

gemeenschappelijke regeling op te heffen en apart van elkaar de tweedelijns klachtenvoorziening 

te regelen De heer van Driel beaamt dit standpunt en geeft aan de SVHW per 1 januari ook hun 

eigen externe tweedelijns  klachtenvoorziening gaat regelen. Verder geeft de heer van Driel aan 

dat dit voorstel wel een bestuurlijk besluit vergt binnen het SVHW.  

 

Besluiten 

Het gemeenschappelijk orgaan ombudscommissie Hoeksche Waard besluit - na overweging- het 

volgende: 

-  de voorzitter van de ombudscommissie wordt herbenoemd voor de periode van maximaal 

één jaar; 

- de ombudscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om één extra lid (bij vervanging of 

verhindering  van één van de drie vaste leden); 

- er wordt externe ambtelijke ondersteuning geboden voor de periode van maximaal één 

jaar; 

- de gemeenteraad en het AB van de GR SVHW zullen worden voorgesteld de GR 

ombudscommissie Hw op te heffen en de liquidatie ervan in gang te zetten 
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Aanvullend 

De burgemeester geeft in overweging om bij het vormgeven van de gemeentelijke 

(tweedelijns)klachtenvoorziening, waarbij het voornemen is om te opteren voor het instellen van 

een gemeentelijke ombudscommissie bij verordening, een afvaardiging vanuit de raad te 

betrekken bij de werving en selectie van de leder hiervan. 

 

 


