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ingevolge artikel 34 van het reglement van orde voor de vergaderingen
van de gemeenteraad van de gemeente Gennep
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Voorstel nr.: 2014/1770

Gemeenie G ennep

Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 10

- 3 JUL 2014

De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 03 juli 2014
Onderwerp: Voorjaarsnota 2015 - Motie inzake gemeentelijke ombudsman

No 2 0 1 4 / 1 Q 1 5

De Raad, gehoord de beraadslaging.

2. o m /

overwegende dat
- De gemeente Gennep vanaf 1 januari 2015 te maken krijgt met meer verantwoordelijkheden op gebied
van zorg en welzijn door de grootschalige transitie en decentralisaties van AWBZ, Participatiewet en
Jeugdzorg;
- Er van burgers en ondernemers steeds vaker wordt verwacht dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen om
problemen in hun sociale omgeving op te pakken;
- Er bij het implementeren van nieuw beleid het risico kan ontstaan dat burgers zich onvoldoende
ondersteund of gehoord voelen door de gemeente Gennep;
- Onafhankelijk advies over het gemeentelijk beleid kan bijdragen aan een beter beleid en een betere kader
stellende en controlerende rol van de gemeenteraad;
van mening dat
- De gemeente moet voorzien in een oplossing wanneer er iets fout gaat in de samenwerking tussen burgers
of ondernemers enerzijds en de gemeente Gennep anderzijds;
- Er op constructieve wijze naar oplossingen moet worden gezocht in plaats van het standaard toepassen
van (vaak grootschalige en kosten intensieve) bezwaarprocedures;
- De functie van ombudsman vanuit een onafhankelijke positie kan bijdragen om partijen dichter bij elkaar
te brengen zodat geschillen op een makkelijke manier kunnen worden opgelost;
- In het kader van een regionaal beleid op gebied van zorg en welzijn kan er wellicht ook gestreefd worden
naar een regionale ombudsman in Noord Limburg (gemeente Venlo heeft eveneens plannen voor een
ombudsman op dit gebied);
- Een regionale ombudsman immers kan bijdragen aan een regionale cohesie van beleid;
- Door het regionaal creëren van een dergelijke functie de kosten over de deelnemende gemeenten kunnen
worden verdeeld op basis van het aantal inwoners;
(O Sproolrt uit dat per 1 januari 2015 de onafhankelijke Amctio-vim-0mWë^8a-#«^4%«#-word*
gecreëerd;
(2) voi^ekl hel Collëae voor de raadsBèftamteting vnn floi.^agrr.ting 901 s ^ voorstel ter beslnitvorming aan
degemeentcraad te presenteren waai in ondei andere dc pralrtiochc, financiële en juridische-detaik voor
em-dergelijke functie van ombudsman nader zijn uilgeweikl;
n

t

(3) verzoekt het College in gesprek te gaan met de gemeenten binnen de regio Noord-Limburg om te
onderzoeken of de functie van gomocntclijke ombudsman kan worden uitgevoerd door één regionale
ombudsman
en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de W D fractie
Janine \^n kuMeijn
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