
    
 
 
Motie ‘Gemeentelijke Ombudsman Zorg en Jeugd’ 
 
De gemeenteraad van Arnhem in vergadering bijeen op 3 november 2014, bij de 
behandeling de Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018,  
 
Overwegende dat, 

 De gemeente per 1 januari 2015 een grote verantwoordelijkheid krijgt ten aanzien van 
de jeugdzorg en de WMO; 

 De stad een aantal spannende jaren tegemoet gaat van transitie/ verandering in de 
zorg; 

 De gemeente een geheel nieuwe werkwijze gaat invoeren met de wijkteams; 
 De werkwijze voor een groot deel nog uitgekristalliseerd moet worden; 
 Dat bij zo’n grote verandering het belangrijk is dat Arnhemmers bij een onafhankelijke 

instantie een klacht in kunnen dienen wanneer er onverhoopt iets mis gaat;.    
 De vertrouwenspersoon en klachtenregeling die worden ingesteld niet hetzelfde 

gezag hebben als een gemeentelijke ombudsman; 
 Dit gezag in ieder geval de eerste vier jaren van transitie nodig is om direct 

problemen aan te pakken. 
 
Verzoekt de raad, 
 

 Een gemeentelijke ombudsman aan te stellen die in ieder geval voor een periode van 
vier jaar klachten kan behandelen over instanties en personen waarvoor de 
gemeente verantwoordelijk is op het gebied van zorg en jeugdzorg; 

 De ombudsman mensen bij te laten staan die verstrikt raken in bureaucratie, zorg 
krijgen die niet goed past bij het probleem dat ze hebben, klachten hebben over 
partijen die niet tijdig doorsturen etc. 

 De ombudsman de bevoegdheden te geven direct in te kunnen grijpen wanneer 
partijen niet goed met elkaar samenwerken en toegang te geven tot het hoogste 
bestuurlijke niveau zodat snel knopen kunnen worden doorgehakt; 

 Zo spoedig mogelijk een profiel en begroting op te stellen voor de gemeentelijke 
ombudsman; 

 Dekking te vinden voor de kosten binnen de begroting voor zorg en jeugd en/of waar 
nodig het noodfonds voor de zorg hiervoor aan te spreken. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
PvdA      
 
Martien Louwers 
Hanny van Nunen 
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