
gemeentelijke O M B U D S M A N 

Aan de gemeenteraad van de gemeente datum 
Albrandswaard kenmerk 
Hofhoek 5 b e t r e f t 

3176 PD Poortugaal 

vrijdag 20 mei 2011 
2011.1940/amz/mw 
gemeentelijke ombudsman 

Geachte leden van de gemeenteraad van Albrandswaard, 

Per 1 maart 2010 ben ik benoemd als ombudsman in de gemeenten Barendrecht, Capelle aan 
den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Rotterdam, Spijkenisse, Vlaardin-
gen en Westvoome. Daarnaast fungeer ik als ombudsman voor een aantal gemeenschappelijke 
regelingen in de regio Rotterdam-Rijnmond, waaraan ook uw gemeente deelneemt, waaronder 
de DCMR Milieudienst Rijnmond, de Stadsregio Rotterdam, de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond en Halt Rotterdam-Rijnmond. 

In het kader van mijn kennismakingsgesprekken als nieuwe ombudsman, heb ik ook een ge
sprek gevoerd met de voorzitter van uw gemeenteraad, burgemeester de heer H.M. Bergmann. 
Tijdens dit gesprek heb ik aangekaart dat ik graag met de leden van uw raad zou willen ken
nismaken. 
Indien u dat op prijs stelt ben ik ook gaarne bereid om mijn werkwijze als ombudsman uiteen te 
zetten. 

Klachtbehandeling en onderzoek op eigen initiatief door de gemeentelijke ombudsman 
Op onze locatie in Rotterdam houden mijn medewerkers en ik inloopspreekuur waar burgers 
met hun klacht over de gemeente terechtkunnen. Dat doen wij ook op een aantal locaties in 
andere bij mij aangesloten gemeenten in de regio. 

In die gevallen waarin de ombudsman (nog) niet aan zet is - omdat de klacht nog bij de ge
meente moet worden ingediend of omdat de zaak bij de rechter hoort - zorg ik dat de klacht op 
het juiste adres terechtkomt en waar nodig bewaken wij de voortgang. 
Waar tussenkomst van de ombudsman kan bijdragen aan een snelle en informele oplossing, 
aarzelen mijn medewerkers en ik niet om direct tot actie over te gaan. 
In de dagelijkse praktijk van klachtbehandeling trachten mijn medewerkers en ik in geval van 
klachten over een gemeentelijke dienst tot een oplossing te komen, die zowel voor de burger als 
voor de gemeentelijke dienst aanvaardbaar en werkbaar is. Waar nodig, ga ik ter plaatse de 
feitelijke situatie vaststellen en in voorkomende gevallen houd ik een hoorzitting. In veruit de 
meeste gevallen lukt het tot een praktische en pragmatische oplossing te komen. 
In een gering aantal gevallen breng ik een formeel oordeel uit, waarin wordt aangegeven of 
door de gemeente al dan niet behoorlijk is gehandeld. Daaraan kan ik ook aanbevelingen aan 
het college van burgemeester en wethouders koppelen. 
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Zoals u weet, heeft de ombudsman de bevoegdheid om onderzoek op eigen initiatief uit te voe
ren. In mijn afweging over de onderwerpen waarnaar ik onderzoek zal instellen, spelen de 
wensen van de gemeenteraad een belangrijke rol. 

Contacten met klachtbehandelaars van gemeentelijke diensten 
Naast het contact tussen de gemeentelijke ombudsman en de gemeenteraad, vind ik het zeer 
belangrijk dat er goede en vruchtbare contacten bestaan tussen mijn medewerkers en de ambte
naren van de gemeente. Deze (vaak telefonische) contacten die overigens onvermijdelijk gro
tendeels buiten het zicht van de raad plaatsvinden, zijn van grote waarde voor een goede en 
snelle oplossing van de klachten die de gemeentelijke ombudsman ontvangt. Mede met het oog 
hierop, heb ik mij voorgenomen regelmatig een studie- en ontmoetingsmiddag voor klachtbe
handelaars te organiseren. De eerste daarvan heeft inmiddels plaatsgevonden op donderdag 10 
maart jl. en is succesvol verlopen. 

Relatie gemeenteraad - gemeentelijke ombudsman 
Onlangs heb ik u een exemplaar van mijn verslag van werkzaamheden voor de gemeente Rot
terdam in het jaar 2010 toegezonden. Voor iedere aangesloten gemeenten breng ik een afzon
derlijk jaarverslag uit. Dat jaarverslag wordt ook in de verschillende gemeenteraden besproken, 
waarbij ik uiteraard aanwezig ben om desgewenst een nadere toelichting te geven en eventuele 
vragen te beantwoorden. Ook los daarvan weten de gemeenteraden en ik elkaar bij belangrijke 
kwesties en signalen over en weer te vinden. Ik sta daarbij open voor de wensen van de ge
meenteraad. 

Ombudsman voor uw gemeente? 
Het bovenstaande zou wellicht ook voor uw gemeente aantrekkelijk kunnen zijn. Het feit dat de 
ombudsman en zijn medewerkers de regio goed kennen, beschouw ik als een voordeel bij de 
behandeling van klachten over de bij mij aangesloten gemeenten. Het bureau ombudsman telt 
15 gespecialiseerde en betrokken medewerkers met kennis van de omgeving. 

Gaarne verzoek ik u mij gelegenheid te geven aan uw raad toe te lichten wat ik als ombudsman 
voor uw gemeente zouden kunnen betekenen. Vanzelfsprekend laat ik graag de keuze aan u ten 
aanzien van de verdere vorm hiervan. 

Mag ik van u vernemen? 

Met vriendelijke groet. 

Anne Mieke^Zwaneveld 
gemeentelijjue ombudsman 


