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Onderwerp stand van zaken motie 'onafhankelijke ombudsfiinctie' 

Geachte commissieleden. 

Afgelopen periode heeft het college geprobeerd concrete uitwerking te geven aan de 
motie 'onafhankelijke ombudsfunctie'. Wij hebben toegezegd om in oktober te 
rapporteren over de voortgang. 

Na de zomer hebben wij gesprekken gevoerd met Zorgbelang. Zorgbelang voert 
vergelijkbare functies al langer uit, is onafhankelijk en heeft als kerntaak het 
ondersteunen van belangengroepen en cliënten/patiëntenorganisaties. Hiermee leek 
deze organisatie de aangewezen partner om uitvoering te geven aan de motie 
'onafhankelijke ombudsfunctie'. 

Zeer recent heeft Zorgbelang ons echter laten weten geen uitvoering te kunnen 
geven aan de motie. Dat heeft te maken met de positionering van de 
'ombudsfunctie'. 

De motie positioneert de functie aan de achterkant van het proces, als laatste 
mogelijkheid wanneer de voorliggende formele klachtenprocedures doorlopen zijn. 
Feitelijk betreft het een toetsing van de klachtenprocedures. 

Zorgbelang stelt zich op het standpunt dat de burger, aanvullend op de individuele 
cliëntondersteuning, beter is geholpen met het instellen van een vertrouwens
persoon sociaal domein. Daar kan de burger terecht als deze ontevreden is over de 
zorg en kan, bijvoorbeeld door middel van mediation, worden voorkomen dat 
burgers en organisaties klachtenprocedures gaan voeren. Daarmee komt de insteek 
van Zorgbelang niet overeen met de strekking van de motie. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.  
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Bovendien geldt dat wij voor 2015 conform de nota 'uitvoeringsbesluiten transitie 
sociaal domein augustus 2014' met de commissie hebben besproken dat 
cliëntondersteuning vooralsnog is belegd bij stichting MEE. 

Het college gaat nu op zoek naar alternatieven. Eén en ander betekent wel dat er 
nog enige tijd nodig is om een concreet voorstel aan u voor te leggen. 

Mede namens mijn collega's Snoek en Van der Hoek, 
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Met vriendelijke groet, 

. Joyce Langenackef' 


