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Raadsvergadering d.d. 13 december 2011 agendapunt 15 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 29 november 2011 
 
Onderwerp:            Evaluatie ombudsvoorziening en (her)benoeming ombudsvrouw en  
                                              plaatsvervangend ombudsvrouw 2012- 2017                                             
 
Portefeuillehouder:   dhr. F.A. van Zuilen 
Behandelend ambtenaar: mevr. N. Uilkema 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 621 
E-mail adres:   n.uilkema@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  
1.   Kennis nemen van de evaluatie ombudsvoorziening Tynaarlo 2006- 2011; 
2.   benoemen als ombudsvrouw respectievelijk plaatsvervangend ombudsvrouw: 
       -  mevrouw mr. J. P. Schrale- Oranje 
       -  mevrouw mr. J. Wiersma- Veenhoven 
 
Bijlagen: 
-  Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-  Evaluatie ombudsvoorziening Tynaarlo 2006-2011 (bijgevoegd)    
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De onafhankelijke Ombudsvoorziening Tynaarlo bestaat zes jaar en de wettelijke benoemingsperiode 
loopt ten einde. Uit de ambtelijke evaluatie blijkt dat de ombudsvoorziening goed functioneert. 
 
De ombudsvrouw heeft aangegeven bereid te zijn nog een periode van zes jaar te willen vervullen.  
Op voordracht van de Ombudsvrouw is een geschikte kandidaat gevonden om de ontstane vacature voor 
plaatsvervangend ombudsvrouw te vervullen. Gelet op haar kennis en ervaring achten wij haar een 
benoembare kandidaat en zij is ook bereid de benoeming te aanvaarden.  
 
De ombudsvoorziening Tynaarlo is ook de tweedelijnsklachtvoorziening voor de Intergemeentelijke 
Sociale Dienst Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo.  
 
De raad wordt voorgesteld mevrouw mr. J.P. Schrale- Oranje te herbenoemen als ombudsvrouw en 
mevrouw mr. J. Wiersma- Veenhoven te benoemen als plaatsvervangend ombudsvrouw voor de periode 
van zes jaar. 
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Financiële consequenties 

Op basis van de verordening ontvangen de ombudsvrouw en haar plaatsvervanger jaarlijks allebei een 
vergoeding van € 2500, -. Daarnaast worden de reiskosten vergoed. 

In de begroting staat structureel jaarlijks een bedrag van € 2500, - .Van de ISD ontvangen we jaarlijks 
€ 2500,- voor de vergoeding van de werkzaamheden van de Ombudsmensen.  

Gevraagd besluit 

1.   Kennis nemen van de evaluatie ombudsvoorziening Tynaarlo 2006- 2011; 
2.   benoemen als ombudsvrouw respectievelijk plaatsvervangend ombudsvrouw: 
       -  mevrouw mr. J. P. Schrale- Oranje 
       -  mevrouw mr. J. Wiersma- Veenhoven 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


