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Benoemen en beëdigen van een lid van de Ombudscommissie
en benoemen van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter
van de Ombudscommissie.
INHOUD VOORSTEL
- Met ingang van 1 juli 2022 benoemen en beëdigen van mevrouw L. Wajon als lid van de
Ombudscommissie voor de zittingsduur van 6 jaar.
- Met ingang van 1 juni 2022 benoemen en beëdigen van mevrouw A. Huisman als lid en
tevens plaatsvervangend voorzitter van de Ombudscommissie voor de zittingsduur van
6 jaar.
- Met ingang van 1 juni 2022 benoemen van het huidige lid, de heer D.W. van Ruitenbeek
als voorzitter van de Ombudscommissie voor de resterende zittingsduur.
1 Waartoe is het voorstel gedaan?
Als een klacht niet naar tevredenheid van de inwoner door de gemeente wordt opgelost,
kan een inwoner in tweede instantie terecht bij de onafhankelijke Ombudscommissie die
dan een onderzoek gaat instellen naar de klacht. Daarmee wordt een bijdrage geleverd
aan een goede kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners.
2 Wat is de aanleiding?
Volgens het rooster van aftreden, welke door de Ombudscommissie is vastgesteld, is de
voorzitter, mevrouw drs. F.H. Palstra, afgetreden per 1 februari 2022. Het lid, tevens
plaatsvervangend voorzitter van de Ombudscommissie, mevrouw drs. A.W.M. Artez, zal
per 1 juli 2022 haar ontslag indienen.
3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
• De Algemene wet bestuursrecht.
• De Gemeentewet.
• De Verordening gemeentelijke Ombudscommissie.
4 Wat willen wij bereiken?
Het voldoen aan de wettelijke voorschriften bij de benoeming van een lid van de
Ombudscommissie. Daarmee wordt gezorgd voor voldoende kwaliteit van de
klachtafhandeling.
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5 Wat gaan wij ervoor doen?
Voorgesteld wordt om mevrouw L. Wajon te benoemen en te beëdigen tot lid,
de heer D.W. van Ruitenbeek te benoemen tot voorzitter en mevrouw A. Huisman te
benoemen tot lid en tevens plaatsvervangend voorzitter van de Ombudscommissie,
waarmee gezorgd wordt voor een goede klachtafhandeling conform wet- en regelgeving.
6 Wat gaat het kosten?
De Verordening geldelijke voorziening raads- en commissieleden is van toepassing.
De kosten voor presentiegeld en reiskostenvergoeding kunnen worden gedekt uit de
daarvoor beschikbare middelen in de begroting.
7 Wat zijn de risico’s?
Niet van toepassing.
8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Niet van toepassing.
9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
De heer Van Ruitenbeek, mevrouw Wajon en mevrouw Huisman worden schriftelijk op de
hoogte gebracht van de benoeming.
10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Niet van toepassing.
De Steeg, 12 april 2022
Burgemeester en wethouders van Rheden,
Carol van Eert,
burgemeester.
Nadja Renkema,
secretaris.
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