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Onderwerp

Benoeming van een nieuwe plaatsvervangende gemeentelijke (kinder)ombudsman Albrandswaard
GEADVISEERDE BESLISSING

Mevrouw mr. C.A. (Stans) Goudsmit met terugwerkende kracht per 1 maart voor de duur van 6 jaar te
benoemen tot plaatsvervangend (kinder)ombudsman Albrandswaard

Inleiding

Bij brief van 12 september 2017 (1282976) heeft de vorige plaatsvervangend ombudsman, mevrouw
mr. D l. Hendriks, aangegeven haar functie neer te leggen, omdat zij per 1 oktober 2017 start als
rechter in opleiding.
De gemeentelijke ombudsman, mevrouw mr. A M. Zwaneveld, stelt voor om haar plaatsvervanger in
Rotterdam, mevrouw mr. C.A. (Stans) Goudsmit, eveneens te laten fungeren als plaatsvervangend
(kinder)ombudsman in onze gemeente en die van de gemeenten Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d
IJssel (bijlage 1).
De motivatiebrief, C.V. en VOG van mevrouw Goudsmit zijn vertrouwelijk ter beschikking gesteld aan
het presidium van 29 januari en liggen vertrouwelijk ter inzage bij de griffie. Het presidium gaat
akkoord met de voorgestelde kandidaat-plaatsvervangend (kinder)ombudsman.
Beoogd effect

Hiermee is het instituut gemeentelijke (kinder)ombudsman weer op de wettelijk voorgeschreven wijze
ingericht.
Argumenten

1.

Het voorstel past in het bestaand beleid

De gemeenteraad van Albrandswaard heeft op 12 oktober 2015 de Verordening Gemeentelijk
Ombudsman 2015 vastgesteld en daarbij besloten aan te haken bij de besluitvorming van de
gemeenteraad van Rotterdam voor de benoeming van een (plaatsvervangend) ombudsman.
Financiën

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel.

Communicatie

Er zal een persbericht worden verzonden.
Uitvoering

Mevrouw mr. C.A. Goudsmit zal in de raadsvergadering van 5 maart worden beëdigd. Haar
benoeming gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2018.
Bijlagen

1.

Gemeentelijk Ombudsman die mevrouw mr. C.A. Goudsmit voordraagt als haar
plaatsvervanger (2409);

2.

Raadsbesluit Benoeming mevrouw mr. C.A. Goudsmit als plaatsvervangend
(kinder)ombudsman (1315433).

Poortugaal, 8 februari 2018
Namensr het ]5residium,

