Van: Jan Prins [mailto:J.Prins@nationaleombudsman.nl]
Verzonden: donderdag 11 januari 2018 9:04
Onderwerp: Eigen gemeentelijke ombudsvoorziening Venlo
Dames en heren,
In december 2017 heeft de gemeenteraad van Venlo een initiatiefvoorstel besproken om te komen
tot de oprichting van een gemeentelijke ombudsman met de regiogemeenten. De raad heeft het
college opgedragen de noodzakelijke stappen uit te voeren. Een en ander dient te resulteren is de
aanstelling van een gemeentelijke ombudsman per 1 januari 2019. Om dit mogelijk te maken is
definitieve besluitvorming in de raadsvergadering van juni 2018 noodzakelijk.
Reinier van Zutphen heeft mij gevraagd na te gaan welke overwegingen en argumenten aan het
raadsvoorstel ten grondslag liggen. Een aantal relevante stukken treft u voor uw informatie bijgaand
aan.
Uit deze stukken maak ik op dat de gemeenteraad van Venlo rekening houdt met een jaarlijkse
kostenpost van € 250.000 en er onder andere van uitgaat dat deze kosten kunnen worden verdeeld
over meerdere partijen, er van uitgaande dat regiogemeenten rondom Venlo ook over zullen
stappen naar een andere, nieuwe ombudsvoorziening.
Bij de overwegingen en argumenten die aan dit raadsvoorstel ten grondslag liggen vallen meerdere
kanttekeningen te plaatsen (wat het college overigens ook al heeft gedaan), bijvoorbeeld over de
bevoegdheid van een nieuwe ombudsvoorziening over gemeenschappelijke regelingen. De Nationale
ombudsman wil over dit initiatiefvoorstel - en de argumenten en overwegingen daaromtrent - op
korte termijn in gesprek met de burgemeester en wellicht ook de raad van Venlo.
Ter voorbereiding van dit gesprek verzoek ik u mij mee te delen of dit initiatiefvoorstel van de raad
van Venlo binnen uw gemeente bekend is en of ook uw gemeente overweegt over te stappen naar
een door de gemeente Venlo op te richten ombudsvoorziening.
Met vriendelijke groet,
Jan Prins
coördinator lokale overheden
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