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Benoeming gemeentelijk ombudsman Groningen 

Concept raadsbesluit 

Met ingang van 1 maart 2014 mevrouw M.H.H. (Marijke) Hermans te benoemen tot Gemeentelijk 
Ombudsman. 

I Vul hier in of en zoja welke stukken in de visietronmiel gelegd moeten worden, of er bepaalde 
deadlines gehaald moeten worden of er een speciale behandelwijze nodig is.| 
Burgemeester Hasidtek Dsium 
Gemeentesecretaris llandiek [latum 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum Classificatienr. 



(Publieks-)samenvatting 

|0p 1 maart 2014 ontstaat er de vacature van Gemeentelijk Ombudsman in Groningen. De vacature 
ontstaat door het vertrek van mevrouw W. Kol per die datum. Het presidium stelt voor op voor 
voorstel van een selectieconmiissie uit het midden van de raad mevrouw M.H.H. Hermans met 
ingang van 1 maart te benoemen tot Gemeentelijk Ombudsman. 

Inleiding 

De huidige Gemeentelijk Ombudsman heeft per 1 maart 2014 ontslag gevraagd. Dit ontslag is haar 
op 30 September 2013 eervol verleend. Een en ander betekent dat in de vacature moet worden 
voorzien. 

Beoogd resultaat 

Vervuiling van de vacature van Gemeentelijk Ombudsman per 1 maart 2014. 

Kader 

Van toepassing zijn artikel 81q e.v. van de Gemeentewet, de Verordening gemeentelijke 
Ombudsman Groningen 2005 en de Verordening rechtspositie gemeentelijke Ombudsman 
Groningen. 

Argumenten/afweglngen 

De functie van Gemeentelijk Ombudsman komt per 1 maart 2014 vacant als gevolg van het ontslag 
per die datum van de huidig Gemeentelijk Ombudsman mevrouw Kol. Het presidium heeft op 26 
juni 2013 besloten om een selectiecommissie en adviescommissie in te stellen. Het presidium heeft 
op 26 jvini 2013 ook besloten om de vacature eerst intem uit te zetten. De selectieconmiissie bestond 
uit mevrouw CE. Bloemhoff (voorzitter), mevrouw A.M.J. Riemersma en de heer B.N. Benjamins. 
De selectiecommissie werd ondersteund door de griffier en een medewerkster van concem P&O. De 
adviescommissie bestond uit medewerkers van het bureau Ombudsman, een klachtfunctionaris, een 
raadslid van de gemeente De Mame en een raadslid van de gemeente Ten Boer, en werd 
ondersteund door een medewerkster P&O van de bestuursdienst. 

In de inteme procedure hebben 4 kandidaten zich gemeld. De commissies hebben in eerste ronde 
met 2 kandidaten gesproken. De selectiecommissie heeft met een kandidaat, te weten mevrouw 
Hermans een tweede gesprek gevoerd. De selectiecommissie stelt voor, mede op advies van de 
adviescommissie mevrouw M.H.H. Hermans met ingang van 1 maart 2014 te benoemen tot 
Gemeentelijk Ombudsman. 

Mevrouw Hermans is op dit moment bestuursadviseur bij de bestuursdienst. Daarvoor is mevrouw 
Hermans o.a. directiesecretaris Brandweer Stad en Regio Groningen geweest en hoofd afdeling 
Juridische zaken bij de dienst Sociale Zaken en Werk. Zowel selectiecommissie als 
adviescommissie zijn van oordeel dat mevrouw Hermans voldoet aan de eisen zoals die waren 
gesteld. Mevrouw Hermans heeft een meerzijdige beroepservaring, is juridisch geschoold, heeft een 
duidelijke visie op het instituut Gemeentelijk Ombudsman, heeft ervaring als leidinggevende. 

Conform het besluit van het presidium van 26 juni 2013 heeft mevrouw Hermans ook nog een 
gesprek gehad met de burgemeester en de gemeentesecretaris. Temgkoppeling uit dat gesprek is dat 
de burgemeester en de gemeentesecretaris een positief gesprek hebben gehad en alle vertrouwen 
hebben in een goede samenwerking met mevrouw Hermans. 

Maatschappell jk draagvlak/part ic ipat ie 



De selectiecommissie, mede op advies van de adviescommissie, stelt voor mevrouw Hermans te 
benoemen als Gemeentelijk Ombudsman. 

Financiele consequenties 

Niet van toepassing. 

Realisering en evaluatie 

Na besiuitvorming door uw raad zal mevrouw Hermans schriftelijk worden geinformeerd over uw 
besluit en zullen ook de gemeenteraden van De Mame en Ten Boer en diverse gemeenschappelijke 
regelingen (waarvoor de Gemeentelijke Ombudsman ook werkt) worden geinformeerd. 


