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Portefeuillehouder: Burgemeester Boumans 
Datum: 15 april 2019  

 

 
Kennis te nemen van 
het jaarverslag 2018 van de Ombudsman gemeente Doetinchem.  
 
Context 
Iedere gemeente moet een externe klachtvoorziening hebben. Hier kan een burger 
terecht wanneer hij niet tevreden is over de wijze waarop de gemeente in eerste instantie 
zijn klacht heeft afgehandeld. Daarvoor kan de gemeente aansluiten bij de Nationale 
Ombudsman of kiezen voor een eigen gemeentelijke Ombudsman. De gemeente 
Doetinchem heeft sinds 1 januari 2016 een eigen Ombudsman. De Ombudsman, de heer 
Lamers, heeft kort geleden zijn jaarverslag 2018 uitgebracht met daarin een overzicht van 
zijn werkzaamheden en zaken die hem zijn opgevallen. De heer Lamers is niet alleen de 
Ombudsman van de gemeente Doetinchem maar ook van Buurtplein BV, BUHA BV en de 
gemeenschappelijke regeling Laborijn. 
 
Kernboodschap 
Het jaarverslag van de Ombudsman geeft inzicht in zijn taak en bevoegdheden, gaat in op 
de invulling van rol en werkwijze ( = informeel en laagdrempelig) en geeft tot slot aan de 
hoeveelheid klachten en de aard hiervan. 
 
Wat betreft het aantal klachten kan het volgende worden opgemerkt. Het totaal aantal 
klachten wat betreft de gemeente, Buurtplein, BUHA en Laborijn is gestegen van 29 in 
2017 naar 33 in 2018. De onderverdeling van het aantal klachten is als volgt: gemeente (8), 
Buurtplein (11), BUHA (4) en Laborijn (11). Het relatief kleine aantal klachten bij de 
gemeente stemt wat ons betreft tot tevredenheid. 
 
De Ombudsman maakt een aantal algemene opmerkingen. Hij constateert onder andere 
met tevredenheid dat alle uitvoeringsorganisaties van de gemeente (BUHA, Buurtplein en 
Laborijn) dezelfde ombudsman hebben als die van de gemeente. Dit zorgt voor 
duidelijkheid bij de burger. Verder merkt hij op dat de integratie van Buurtplein met 
Zorgplein een positief effect lijkt te hebben op de dienstverlening aan burgers die een 
beroep op zorg en hulpverlening doen. Burgers die een beroep op de Ombudsman doen, 
doen dat vaak via mail en vaak ook direct. Dus zonder eerst de interne klachtenprocedure 
te hebben doorlopen. 
 
Over de aard van de klachten merkt de Ombudsman op dat de meeste hiervan net als 
voorgaande jaren betrekking hebben op: 
 
- Stroperigheid in de afdoening van zaken; 
- Burgers die verstrikt raken in ambtelijke procedures en daarbij hulp ontberen; 
- Het niet nakomen van afspraken en niet communiceren over de voortgang van 

processen; 
- Het gemis van een uitgestoken hand bij zorgvragen.  
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De Ombudsman merkt op dat de aard van de klachten niet vreemd is aangezien het hier 
hardnekkige problemen betreft die kleven aan de meeste organisaties. Wij zijn van 
oordeel dat een goede en efficiënte dienstverlening aan burgers en bedrijven iedere dag 
onderdeel is van de gemeentelijke werkprocessen. De opmerkingen van de Ombudsman 
over de aard van de klachten zullen wij betrekken bij die werkprocessen. 
 
De Ombudsman constateert, net als de Commissie bezwaarschriften overigens, 
tekortkomingen in de cliëntbenadering en dienstverlening van Laborijn. Deze signalen 
worden meegenomen in het onafhankelijk onderzoek naar de klachtenprocedure en 
bejegening van cliënten dat momenteel door het dagelijks bestuur van Laborijn wordt 
uitgevoerd. 
 
Vervolg 
Niet van toepassing. 
 
Bijlage 
1. Jaarverslag 2018 Ombudsman.  
 


