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1. Het college besluit een Meldpunt Sociaal Domein in te richten voor de 

duur van twee jaar, als uitvoering van de door de raad aangenomen 

moties rondom de 'ombudsfunctie'. 

2. Het college besluit hiermee: 

a) de motie "onafhankelijke ombudsfunctie sociaal domein" conform 

voorliggende nota af te doen. 

b) de motie "regionale ombudsfunctie sociaal domein" conform 

voorliggende nota af te doen. 

3. De kosten van het besluit bedragen € 65.000 in 2015 en 2016. Deze 

worden in 2015 ten laste gebracht van het innovatiebudget sociaal 

domein 2015, en in 2016 ten laste van het resterende programmabudget 

sociaal domein, en als zodanig verwerkt in de kadernota 2015. 

4. De betrokkenen worden geïnformeerd over het besluit. 

5. Het besluit wordt ter bespreking aangeboden aan de commissie 

Samenleving. 
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Samenvatting/Doel/grond besluit 

De gemeenteraad heeft op 26 juni en 30 oktober 2014 twee moties 

aangenomen om te komen tot een (regionale) “ombudsfunctie sociaal 

domein”. De ombudsfunctie is een laagdrempelige voorziening waar 

iedereen die voorzieningen van de gemeente of haar partners ontvangt, of 

professionals die hierbij betrokken zijn, meldingen of signalen kan 

inbrengen over eventuele misstanden in het sociaal domein of suggesties ter 

verbetering kan doen. 

 

In december 2014 heeft het college een aantal eerste bevindingen aan de 

commissie Samenleving voorgelegd, op basis van overleg met de Nationale 

ombudsman en op basis van een inventarisatie van wat er zowel binnen de 

gemeente als in de wetgeving is vastgelegd over kwaliteit en toezicht. In 

januari heeft er overleg plaatsgevonden met een delegatie van de commissie 

Samenleving, de Nationale ombudsman en de Participatieraad.  

 

Op basis hiervan stelt het college thans voor om een Meldpunt Sociaal 

Domein in te richten. 

 
 

B&W vergadering 

Vergadering BenW d.d. 

3-3-2015 

 

 

Bijlagen 

 


