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1 Raadsbesluit Rechtsbescherming Tynaarlo 6 december 2016

Onderwerp
Voordracht tot benoeming Ombudsvrouw 2018-2024
Gevraagd besluit
Mevrouw mr. J. Wiersma-Veenhoven te benoemen als Ombudsvrouw voor de periode 2018-2024.
Wat willen wij hiermee bereiken?
Bemensing van de lokale klachtvoorziening, gemeenten zijn verplicht - naast een interne
klachtenregeling te voorzien in een externe klachtvoorziening. De ombudsvoorziening legt jaarlijks
verantwoording af aan uw raad via het jaarverslag Rechtsbescherming.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
De ambtstermijn van zes jaar loopt af op 31 december 2017. Mevrouw mr. J Schrale-Oranje neemt
afscheid en haar plaatsvervanger is benoembaar en bereid de functie van Ombudsvrouw te
vervullen. Begin volgend jaar wordt een voordracht aan de raad voorbereid om te voorzien in een
plaatsvervangend ombudsfunctionaris.
Wat ging er aan vooraf
Eind 2011 zijn mevrouw mr. J. Schrale-Oranje en mevrouw mr. J. Wiersma-Veenhoven
(her)benoemd als Ombudsvrouw, respectievelijk plaatsvervangend Ombudsvrouw.
Eind 2016 heeft uw raad het voorstel Rechtsbescherming Tynaarlo behandeld. Naast de instelling
van een sociaal raadsvrouw is ook de werkwijze en het functioneren van de Ombudsvoorziening
geëvalueerd. Op grond van deze evaluatie achten wij mevrouw mr. J. Wiersma benoembaar en zij
is bereid de functie te vervullen.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr.19
Betreft: Benoeming Ombudvrouw 2018-2024
Voordracht tot benoeming Ombudsvrouw 2018-2024
De raad van de gemeente Tynaarlo;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
Overwegende dat de lopende ambtstermijn van zes jaar eindigt op 31 december 2017;
Gelet op artikel 81q Gemeentewet

B E S L U I T:
mevrouw mr. J. Wiersma-Veenhoven te benoemen als Ombudsvrouw voor de periode 2018-2024.

Vries, 19 december 2017

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

Voorzitter

J.L. de Jong,

griffier

