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Achterhoekse gemeenten moeten niet
gaan voor een regionale ombudsman,
maar voor de Nationale.
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- De discussie rond de
ombudsman heeft de kranten gehaald, in zowel de gemeente
Bronckhorst als Doetinchem. Er
is zelfs geopperd dat acht Achterhoekse gemeenten samen kunnen optrekken om een gezamenlijke Ombudsman te benoemen.
De achterliggende reden is eenvoudig: kosten.
Dat is een totaal verkeerd uitgangspunt, want het gaat allereerst om de kwaliteit van het ombudswerk. De kosten zijn van secundaire aard.
In Bronckhorst vertelde een wethouder dat één zaakaanzogenoemde ombudskosten 17o euro
zou kunnen bedragen. Ik denk
dat voor dit bedrag nog niet eens
de telefoon kan worden opgenomen,
Een Doetinchemse wethouder opperde de somma van 2oo tot 5oo
euro voor één zaak, aftankelijk
HENGETO

van de omvang. Daarnaast zijn
nog de secretariële kosten die ab-

soluut niet bij een betrokken gemeente mogen worden neergelegd, want ethische afstand is van
uiterst belang.
Ik vond het frappant dat een wethouder meende dat een plaatselijke of regionale Ombudsman midden in de gemeenschap moet
staan. Dit nu is juist een uiterst
groot risico.
U kent het wel: de cultuur van
'ons kent ons'moeten we vooral
zien te voorkomen. fe ziet dat gepensioneerde gemeentebestuurders her en der bijbaantjes hebben.
Ze hebben natuurlijk ervaring en
schnabbelen wat bij. Ik kwam een
persoon tegen die in de ene gemeente als voorzitter een bezwa-
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Ombudsman is gelukkig

ver weg van de

Achterhoekse dreven

rencommissie uiterst strak - onreglementair - leidde en in de buurgemeente waarnemend ombudsman was. Dit acht ik bij voorbaat
een ongezonde zaak.
Hebben we het dan ook nog eens
over gemeentelijke empathie naar
de eigen burger, dan rijzen me de
haren te berge. De neutraliteit en
integriteit zouden ernstig in het
geding kunnen komen.
Wethouders vertellen - zelfs aan
gemeenteraadsleden - verhaaltjes
gelijk gebakken lucht. De Nationale Ombudsman zou te duur zijn,
hij zou bij een klacht geen onderzoek ter plaatse doen en per
klacht zouden betrokken gemeenten nog moeten bi1'betalen. Dit alles verwijs ik naar het rijk der fa-

rugwerkende kracht per r januari

tegen de betrokken gemeentebesturen zou ik zeggen: maak er
geen hooftlpijndossier va& want
beter ten halve gekeerd dan ten

2015.

hele gedwaald.

Een Achterhoekse Ombudsman
daarentegen kan een groot risico
worden en dit moeten de Achterhoekse gemeenten vooral zien te

Wilt

behandeling en de gemeenteraad

wil aansluiting bij de Nationale
Ombudsman, dan kan dit met te-

voorkomen.
Inmiddels hebben 155 gemeenten
in ons land de weg naar de Nationale Ombudsman gevonden.
Beter goed werk dan halfwerk en

u het soms beter doen dan

een volledig neutrale landelijke or-

ganisatie met honderd specialisten? Begeefje als Achterhoekse gemeenten alsjeblieft niet op glad
iis.
Paul Kok is inwoner van de gemeente

Bronckhorst.

belen.

Het instituut Nationale Ombudsman is volledig onafhankelijk,
neutraal, integer en gelukkig ver
weg van de Achterhoekse dreven.
Het'plakg schuurt of leunt'vooral niet tegen de schouder van een

willekeurig'gemeentebestuur.
Enige jaren geleden begeleidde ik
een zaak in de Achterhoek en de

Nationale Ombudsman plande
drie grote getuigenverhoren. De
zaak werd tot in de puntjes professioneel behandeld.
De Nationale Ombudsman kost
20 eurocent per inwoner. Wanneer een gemeentebestuur niet tevreden is met zijn eigen klachten-
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