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From:                                 Juridische zaken
Sent:                                  4 Dec 2018 12:20:17 +0100
To:                                      Juridische zaken
Subject:                             Rapport Nationale ombudsman ombudsfunctie in sociaal domein
Attachments:                   000009A0D4.pdf, Rapport - Vier speerpunten voor professionele 
klachtbehandeling door gemeenten.pdf, Persbericht 9 november 2018 - Vier speerpunten voor 
professionele klachtbehandeling door gemeenten.pdf

 
Van: Roos Hermans 
Verzonden: donderdag 15 november 2018 16:54
Aan: Jan Scholten <jscholten@haarlem.nl>
Onderwerp: Rapport Nationale ombudsman ombudsfunctie in sociaal domein

 
Beste Jan,
 
Inmiddels is ook het laatste rapport van de Nationale ombudsman naar aanleiding van het onderzoek 
naar een ombudsfunctie in het sociaal domein verschenen. Zie bijgaand. 
Afgelopen dinsdagmiddag hebben Else en ik met Jos gesproken over de concept beantwoording van de 
motie 9.3. Jos stelt voor deze beantwoording binnenkort in het college te brengen en hij zal de 
uitnodiging doen aan de voorzitter van de commissie Bestuur om eventueel een technische sessie 
hierover te beleggen. Dit om eventuele onjuiste beeldvorming bij en informatieachterstand in dit dossier 
recht te zetten. Ik heb Josine hierover gesproken en zij houdt hier rekening mee. Nu benadert Eduard mij 
met de technische vraag van mw. Klazes om het recent verschenen rapport toe te zenden omdat zij dit 
tezamen met de andere stukken wil agenderen voor de commissie Samenleving. Ik heb dit desgevraagd 
deze week van de heer Prins ontvangen en kan het haar uiteraard toesturen. Vraag aan jou is of ik in de 
email aan haar dan meteen ook de mogelijkheid van een technische sessie over dit vraagstuk aan haar 
kan voorleggen?  Ik wil Jos hierin namelijk niet passeren maar het is misschien wel de kortste klap.  Hoor 
graag van je. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Mr. R.B.M. (Roos) Hermans
Afdelingsmanager Juridische zaken, gemeente Haarlem
: 023-5114693 /06-50842640
: rhermans@haarlem.nl
 
Werkdagen:
ma-di-wo-do-vrij tot 13.00 uur
 
Vanaf 1 januari 2018 voert de gemeente Haarlem ook taken uit voor de gemeente Zandvoort.
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