Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 6
Doetinchem, 20 november 2019

Benoeming gemeentelijk Ombudsman
Te besluiten om:
1. De heer J. Blok met ingang van 1 december 2019 voor de duur van zes jaar te benoemen tot
gemeentelijk Ombudsman.
Inleiding
Per 18 juli 2019 is de heer A.A.M. Lamers vanwege persoonlijke omstandigheden ontslag
verleend als gemeentelijk Ombudsman. Na de vakantieperiode is de procedure gestart om deze
vacature te vervullen waarbij ook leden van uw raad zijn betrokken. Er is door een
selectiecommissie een geschikte kandidaat gevonden voor de functie gemeentelijk Ombudsman
door middel van werving via www.werkeningelderland.nl.
Argumenten
1.1 De heer J. Blok is een geschikte gemeentelijk Ombudsman
Over de kandidaat voor gemeentelijk Ombudsman het volgende. De heer Blok heeft een eigen
bedrijf. Vanuit dit bedrijf werkt hij onder andere als mediator, conflictcoach en
vertrouwenspersoon. Hij is zeer geschikt als gemeentelijk Ombudsman gezien zijn ervaring en
opleiding. Kortheidshalve verwijzen wij u naar het bijgevoegde Curriculum Vitae (niet
openbaar).
Wij stellen u voor om per 1 december 2019 de heer J. Blok te benoemen als gemeentelijk
Ombudsman.
Financiën
De Ombudsman krijgt een vaste vergoeding per zaak. Deze vergoedingen liggen vast in de door
uw raad vastgestelde Verordening financiële vergoeding Ombudsman. Deze kosten kunnen
worden gedekt binnen de bestaande begroting.
Kanttekeningen
1.1. Is er een belemmering voor deze benoeming?
De heer Blok is door u benoemd als lid van de Raad van Toezicht bij de Stichting IJsselgraaf.
Bij de behandeling van klachten wordt verwacht dat dit in de praktijk niet tot problemen leidt.
Wanneer een klacht betrekking heeft op de Stichting IJsselgraaf, dan zal dit worden overgelaten
aan de plaatsvervangend Ombudsman.
Vervolg
Met het nemen van het raadsbesluit is de heer J. Blok per 1 december 2019 benoemd als
gemeentelijk Ombudsman. Op dat moment heeft de gemeente Doetinchem zowel een
Ombudsman als een plaatsvervanger.
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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
verklaring en belofte af:
Ik verklaar 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 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 verklaar en beloof 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.
Dat verklaar en beloof ik!
Bijlage
Curriculum Vitae van de heer J. Blok (niet openbaar).
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
de secretaris,
de burgemeester,
mr. G.A. Karssenberg

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over de benoeming gemeentelijk
Ombudsman;
gelet op artikel 81q van de Gemeentewet;
besluit:
de heer J. Blok met ingang van 1 december 2019 voor de duur van zes jaar te benoemen tot
gemeentelijk Ombudsman.
Aldus besloten in zijn vergadering van 28 november 2019,

, griffier

, voorzitter

