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Bijlagen

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.41 RvO inzake bovenvermeid onderwerp
delen wij u het volgende mede.

Vraag 1,
Hoe beoordeelt uw college de bovengenoemde voordelen van de lokale of regionale ombudsman
ten opzichte van de Nationale Ombudsman?

Antwoord 1,
In hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de behandeling van klachten geregeld.
Uitgangspunt is dat de kiacht eerst door het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de
gedraging, wordt behandeld. Vervolgens kan men naar hetzij:
a. de Nationale ombudsman, of
b. een ombudsman of ombudscommissie, ingesteld krachtens de Gemeentewet, de Provinciewet,

de Waterschapswet of de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Ook voor de werkzaamheden van de Nationale ombudsman moet worden betaald; uiteraard is ook
een eigen ombudsman of -commissie niet gratis. Tot voor enige jaren had een gemeente de keuze
om een vast bedrag te betaien voor de eventuele werkzaamheden van de Nationale ombudsman,
hetzij een bedrag per onderzoek op maat. Deze regeling is gewijzigd en nu wordt ongeacht het
aantal onderzoeken een bepaald bedrag per inwoner per jaar betaald. Zie antwoord vraag 2 voor
de exacte bedragen. Maatwerk afspraken ten aanzien van de lokale ombudsman spreken het
college aan. We onderzoeken graag bij onze collega's in de regio hoe de ervaringen zijn met een
lokale ombudsman of ombuctscommissie. Op basis daarvan kunnen we de VQor- en nadelen
gedegen afwegen en de gemeenteraad een voorstel doen te komen tot een eigen ombudsman of
ombudscommissie eventueel gezamenlijk met een of meer andere gemeenten dan wel de huidige
situatie handhaven.

Vraag 2.
Wat is de exacte bijdrage geweest van de gemeente Breda aan de Nationale Ombudsman aan de
in 2009-2010-2011?

Antwoord 2.
De bijdragen worden jaarlijks vastgesteld door het ministerie van BZK en zijn gerelateerd aan het
aantal inwoners.
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De bijdragen bedroegen:

2009: € 31.305,90
2010: € 31.644,40
2011: € 32.615,09

Ons kenmerk

BRD/2012.6168

Paginanummer

2 van 3

Vraag 3.
Kunt u ons inzicht verschaffen in het aantal zaken dat naar aanleiding van klachten over
bestuursorganen in Breda, in 2009-2010-2011 is onderzocht door de Nationale Ombudsman?

Antwoord 3.

2009 2010 2011
In behandeling op 1 ianuari: 2 0 6
Ontvanaen in de 1000 van het iaar 16 36 34
Te behandelen 18 36 40

Afgedaan:
1) Niet in onderzoek 9 23 30

2) Onderzoek
8. waarvan met rapport 0 0 2
b. met raooortbrief 0 0 0
c. tussentiids beëindiad (interventie) 9 6 3
d. herkansing (alsnog interne 0

klachtbehandeling)
e. bemiddelina 2 1

In behandeling op 31 december 0 5 4

Bijdrage, vastgesteld door BZK € 31.305,90 € 31.644,40 € 32.615,09

Vraag 4.
Bent u bereid om de juridische en financiële mogelijkheden en haalbaarheid voor een Bredase
gemeentelijke ombudsman, dan wel de mogelijkheid tot aansluiting bij een dergelijke voorziening in
een andere gemeente, zoals Oosterhout te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4.
Zie het antwoord op vraag 1. Gelet op het zo efficiënt en effectief inrichten van onze organisatie
ook ten aanzien van klachten is het college voornemens de verschillende mogelijkheden te
onderzoeken. Indien de uitkomst van dat onderzoek is dat het wenselijk is om niet langer meer
gebruik te maken van de diensten van de Nationale ombudsman, dan dient de raad daartoe op
grond van artikel 81p, tweede lid, Gemeentewet respectievelijk artikel 81y, eerste lid, Gemeentewet
indien besloten zou worden tot een gezamenlijke ombudsman of ombudscommissie, dit vóór 1 juli
te besluiten. Dat besluit gaat dan in op 1 januari van het daaropvolgende jaar. Met andere woorden:
de raad zou uiterlijk voor 1 juli 2012 moeten besluiten dat er met ingang van 1 januari 2013 een
eigenstandige ombudsman of - commissie is.
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Dat betekent dat enige haast geboden is om de gestelde termijnen te halen. Het college is daarom
gestart met een quick benchmark bij andere gemeenten en zal naar gelang de uitkomsten van het
onderzoek dit onderwerp agenderen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Breda,

, burgemeester.

, secretaris.


