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Betreft           : Onafhankelijke cliëntondersteuning en ombudsman 
 
Geacht College, 
 
In 2015 en 2016 is door de Raad voor Sociaal Domein Duiven herhaaldelijk aangedrongen bij de 
beleidsambtenaren en portefeuillehouder op de realisatie van de functie voor onafhankelijke 
cliëntondersteuning en ombudsfunctie. Tevens is in de tweede helft van 2015 toegezegd, dat dit 
beleidsonderwerp met prioriteit opgepakt zou worden. Een aantal leden van de Raad voor Sociaal 
Domein Duiven hebben samen met een beleidsambtenaar een werkgroep geformeerd. Deze 
werkgroep is op 19 januari 2016 en 14 maart 2016 bij elkaar gekomen. De werkgroep heeft in de 
planning opgenomen om in mei 2016 een conceptnotitie te maken en op basis daarvan zou het 
College in de derde week van juni een voorgenomen besluit nemen. De ingangsdatum voor 
onafhankelijke cliëntondersteuning en ombudsman staat gepland op 1 oktober 2016. 
 
Afgelopen week kregen wij, nadat wij naar de stand van zaken gevraagd hadden, de mededeling dat 
dit onderwerp geen prioriteit had en pas na de zomervakantie weer door een andere 
beleidsmedewerker opgepakt zou worden. Het stoort de Raad voor Sociaal Domein Duiven bijzonder 
dat er vooraf met ons geen enkele vorm van communicatie heeft plaatsgevonden over zo’n 
belangrijk wettelijk bepaald onderwerp voor de cliënten en dat er naar ons toe over dit onderwerp 
zo laconiek wordt gedaan. 
 
Gelet op de overschotten op de het Sociaal Domein 2015 had wellicht extra inspanning mogelijk 
moeten zijn. De Raad voor Sociaal Domein Duiven dringt er bij het College van Burgermeester en 
Wethouder op aan om op een zo kort mogelijke termijn dit beleidsonderwerp te realiseren, mede 
gelet op het feit dat alle relevante stukken aanwezig zijn. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 
 
 
J.P.M. Seijsener 
Voorzitter 
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