
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 

 

 Doetinchem, 9 december 2015 

 

 

Benoeming gemeentelijk Ombudsman en 

plaatsvervanger 

 

 

Voorstel: 

- De behandeling van de verzoekschriften opdragen aan de heer T. Lamers in de 

functie van gemeentelijk Ombudsman voor de duur van zes jaar. 

- De behandeling van de verzoekschriften opdragen aan de heer F. Brandwagt in 

de functie van gemeentelijk Ombudsman plaatsvervanger voor de duur van 

zes jaar. 

 

Aanleiding 

Op 25 juni 2015 hebt u besloten om per 1 januari 2016 de behandeling van verzoekschriften 

(externe klachtbehandeling) op te dragen aan een gemeentelijke Ombudsman. 

Bij raadsbesluit van 24 september 2015 is het profiel van de gemeentelijk Ombudsman 

vastgesteld.  

In de raadsvergadering van 26 november 2015 hebt u de Verordening financiële vergoeding 

gemeentelijk Ombudsman vastgesteld. 

 

Kern 

Met opdragen van de behandeling van verzoekschriften aan de gemeentelijk Ombudsman en 

zijn plaatsvervanger wordt de wens van uw raad gehonoreerd om per 1 januari 2016 de 

externe klachtafhandeling te wijzigen en niet langer gebruik te maken van de Nationaal 

ombudsman, maar om de behandeling van verzoekschriften op te dragen aan een gemeentelijk 

Ombudsman (en plaatsvervanger) ingevolge artikel 81q Gemeentewet: 

Lid 1. Indien de raad de behandeling van verzoekschriften opdraagt aan een gemeentelijke 

ombudsman, benoemt hij deze voor de duur van zes jaar. 

Lid 2. De raad benoemt een plaatsvervangend ombudsman. Deze paragraaf is op de 

plaatsvervangend ombudsman van overeenkomstige toepassing. 

 

Naar aanleiding van de profielschets die u in uw vergadering van 24 september 2015 hebt 

vastgesteld, is een sollicitatieprocedure in werking gezet. Uit de 36 ontvangen sollicitaties zijn 

zes personen geselecteerd met wie gesprekken zijn gevoerd. 

Uit deze selectie zijn twee geschikte kandidaten voor de functie van gemeentelijk Ombudsman/ 

plaatsvervanger naar voren gekomen.  

 

Wij stellen u voor om per 1 januari 2016 te benoemen als gemeentelijk Ombudsman  

- de heer T. Lamers. 

en om per 1 januari 2016 te benoemen als plaatsvervanger van de gemeentelijk Ombudsman 

- de heer F. Brandwagt.  

 

Voor de Curriculum Vitae van beide kandidaten verwijzen wij u naar de bijlagen. 

 

Overig 

Ingevolge artikel 81s lid 1 van de Gemeentewet legt de heer Lamers, alvorens zijn functie te 

kunnen uitoefenen, in handen van de voorzitter, de eed af: 

 

 Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch 

middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven 

of beloofd.  
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 Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig 

geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.  

 

 Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat 

ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.  

 

 Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!  

 

De heer Brandwagt legt ingevolge voornoemd artikel, alvorens zijn functie te kunnen 

uitoefenen, in handen van de voorzitter, de belofte af: 

 

Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch 

middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven 

of beloofd.  

 

Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch 

middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.  

 

Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat 

ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.  

 

Dat verklaar en beloof ik! 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     bc. N.E. Joosten 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over benoeming gemeentelijk 

Ombudsman en plaatsvervanger; 

 

gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

- De behandeling van de verzoekschriften op te dragen aan de heer T. Lamers in de functie 

van gemeentelijk Ombudsman voor de duur van zes jaar. 

- De behandeling van de verzoekschriften op te dragen aan de heer F. Brandwagt in de 

functie van gemeentelijk Ombudsman plaatsvervanger voor de duur van zes jaar. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 17 december 2015, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


