
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 
 
 Doetinchem, 31 mei 2017 
 
 
Ontslagverlening en aanstelling plaatsvervanger 
gemeentelijke Ombudsman 
 
 
Te besluiten om: 
- Ontslag te verlenen aan de heer F. Brandwagt met ingang van 8 juni 2017; 
- De behandeling van de verzoekschriften op te dragen aan de heer R. Gerritsen in de functie 

van gemeentelijk Ombudsman plaatsvervanger voor de duur van zes jaar met ingang van 
8 juni 2017. 

 
 
Context 
De heer F. Brandwagt is tijdens de raadsvergadering op 17 december 2015 benoemd als 
plaatsvervanger gemeentelijke Ombudsman voor de gemeente Doetinchem met ingang van 1 
januari 2016. Op 7 februari 2017, ontvangen op 8 februari 2017, heeft de heer F. Brandwagt zijn 
ontslag aangeboden vanwege persoonlijke omstandigheden. 
 
De gemeentelijke Ombudsman heeft aan het college voorgesteld om een plaatsvervanger te 
zoeken in zijn eigen netwerk. Het college heeft dit voorstel toegejuicht om zo snel mogelijk een 
geschikte kandidaat te kunnen voorstellen aan uw raad.  
 
Voorstel 
Wij stellen u voor om per 8 juni 2017 te benoemen als plaatsvervanger van de gemeentelijk 
Ombudsman: 
- de heer R. Gerritsen.  
 
Voor de Curriculum Vitae van genoemde kandidaat verwijzen wij u naar de vertrouwelijke 
bijlage. 
 
Beoogd effect 
Het aanstellen van een plaatsvervanger gemeentelijk Ombudsman. 
 
Argumenten 
De heer Gerritsen heeft 35 jaar ervaring bij de overheid, onder andere als gemeentesecretaris. 
De laatste jaren heeft hij zich toegelegd op het vak van mediator. Wij zijn van mening dat 
de heer Gerritsen ruim voldoende ervaring heeft op het gebied van ombudswerk/mediation en 
zeer geschikt is als (plaatsvervanger) gemeentelijk Ombudsman. 
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Financiën 
Niet van toepassing. 
 
Vervolg 
Niet van toepassing. 
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Overigens 
Alvorens zijn functie te kunnen uitoefenen, legt de ombudsman ingevolge artikel 81s lid 1 van 
de Gemeentewet in de vergadering van de raad, in handen van de voorzitter, de volgende eed 
af:  
 
«Ik zweer dat ik, om tot ombudsman benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder 
welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. 
 
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 ombudsman naar eer en geweten zal vervullen. 
 
Zo waarlijk helpe mij God almachtig! 
 
Bijlagen 
1. Curriculum Vitae van de heer R. Gerritsen. 
2. Ontslagbrief van de heer F. Brandwagt. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over ontslagverlening en aanstelling 
plaatsvervanger gemeentelijke Ombudsman ; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t : 
 
- Ontslag te verlenen aan de heer F. Brandwagt met ingang van 8 juni 2017; 
- De behandeling van de verzoekschriften op te dragen aan de heer R. Gerritsen in de functie 

van gemeentelijk Ombudsman plaatsvervanger voor de duur van zes jaar met ingang van 
8 juni 2017. 

 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 8 juni 2017, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


