Aan Cliëntenraad Participatiewet Roermond
T.a.v. de heer J. Niesten, voorzitter
Postbus 900
6040 AX ROERMOND

Ons kenmerk: 2015/nvp/gve/reactie 18032015
Uw kenmerk:
Onderwerp: Voorstel voor instelling Regionale Ombudsman

Heerlen/Posterholt, 18 maart 2015

Geachte heer Niesten,
Uw brief d.d. 9 maart betreffende uw pleit voor de instelling van een Regionale Ombudsman
voor de regio Midden-Limburg in het sociale domein hebben wij gisteren binnen de Cliëntenraad
Roerdalen besproken.
Wij onderstrepen uw betoog ten zeerste, te meer wij al meerdere malen binnen de gemeente
Roerdalen dit hebben aangekaart. De wethouder in de gemeente Roerdalen, de heer Jan den
Teuling onderschrijft deze visie ook, en zou zich naar eigen zegge hierover binnen de MERR en
het Werkbedrijf hard voor maken. Echter, het is nog steeds niet tot een aanstelling gekomen; laat
staan dat er een vacature voor is opengesteld.
Wij zouden graag zien dat de invulling van de taken en werkzaamheden van de Regionale
Ombudsman is afgeleid van de taken en werkzaamheden van de Nationale Ombudsman. Dat
houdt in dat de beoogde ombudsman ook individuele klachten zou moeten kunnen behandelen.
Daarenboven hechten we zeer aan een onafhankelijke positie van de Regionale Ombudsman. Wij
zouden graag zien dat een mogelijke kandidaat van buiten wordt aangetrokken en niet vanuit
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het huidige ambtenarenapparaat wordt aangesteld. Een ombudsman moet kritisch, analytisch en
onafhankelijk opereren, waarbij hij of zij een standvastige gesprekspartner is en als spiegel voor
de lokale overheid fungeert.
Tot slot zouden we ervoor willen pleiten dat een vertegenwoordiger van de cliëntenraden bij de
selectie en aanstellingsprocedure wordt betrokken.
Indien u nog van gedachten hierover wilt wisselen, staan wij hier voor open.
Wij hopen dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.
In afwachting van uw reactie, tekenen,
hoogachtend,
namens de Cliëntenraad Roerdalen,

Mr. G.C. van Elk,
voorzitter
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Drs. N. van Poll
secretaris
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