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Tj, Hoekstra 
vaststellen van de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke 
ombudsman metropool Amsterdam 2013 

De raad van de gemeente Waterland, 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

Overwegende dat het gewenst is om onze externe klachtenvoorziening in een 
gemeenschappelijke regeling vast te leggen; 

Gelet op artikel 8 l y Gemeentewet, 

B E S L U I T : 

vast te stellen de navolgende Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool 
Amsterdam 2013. 

Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam 2013 

Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepaling 

Artikel 1 ÌSeÿipsomsŵrijvìngen 
In deze regeling wordt verstaan onder 
a. wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
b. raden: de raden van de deelnemende gemeenten, tevens moet hier worden gelezen het algemeen 

bestuur van de deelnemende gemeenschappelijke regelingen'; 
c. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam; 
d. ombudsman: de gezamenlijke ombudsman; 
e. regeling de gemeenschappelijke regeling ten behoeve van de gezamenlijke ombudsman; 
f. bevoegd bestuurs orgaan: raad, college van burgemeester en wethouders of bestuur deelneme nde 

gemeenschappelijke regeling; 
g. commissie voor de raadsorganen: de commissie voor de raadsorganen van het presidium van de 

gemeenteraad van de gemeente Amsterdam 
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Hoofdstuk 2 Instelling 

Artikel 2 Belang 
Deze regeling is aangegaan om op een effectieve en efficiënte wijze vorm en inhoud te geven aan de door 
de Gemeentewet aan de raad gegeven mogelijkheid om voor de behandeling van verzoekschriften een 
gezamenlijke ombudsman in te stellen. 

Artikel 3 Gemeenschappelijk orgaan 
1. De raden richten door deze regeling een gemeenschappelijk orgaan op als bedoeld in artikel 1, juncto 

artikel 8, lid 2, van de wet. 
2. f i t gemeenschappelijk orgaan is genaamd Gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam' en is 

gevestigd in de gemeente Amsterdam 
3. De gezamenlijke ombudsman kan tevens worden aangeduid als de Gemeentelijke ombudsman, de 

Gemeentelijke ombudsman Amsterdam, de Gemeentelijke ombudsman Almere, de Gemeentelijke 
ombudsman Diemen, de Gemeentelijke ombudsman Landsmeer, de Gemeentelijke ombudsman 
Waterland, de Gemeentelijke ombudsman Zaanstad, de ombudsman stadsregio Amsterdam en de 
ombudsman veiligheidsregio Amsterdam Amstelland 

Artikel 4 Privaatrechtelijke rechtspersonen 
1. Deze gemeenschappelijke regeling is van overeenkomstige toepassing op gedragingen van organen 

vanpnvaatrechteíijke rechtspersonen die een voorheen gemeentelijke taak vervullen of mede vervullen 
Het daartoe bevoegde bestuuisorgaan moet een daartoe strekkend besluit hebben genomen 

2. Het daartoe bevoegde bestuursorgaan neemt een besluit als in het vorige lid bedoeld alleen indien; 
a. de akte van oprichting of de statuten in die mogelijkheid voorzien, of; 
b. het bevoegd orgaan van de rechtspersoon schrifteüįkheeft verklaard met het 

overeenkomstig toepassen van deze verordening in te stemmen. 

3. Het daartoe bevoegde bestuursorgaan zendt een afschrift van een bes luk als bedoeld in lid 1 aan de 
ombudsman, die een lijst bijhoudt van de privaatrechtelijke rechtspersonen De ombudsman publiceert 
deze registraties op zijn website. 

Hoofdstuk 3 Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing 

ArtikelS Toetreding en uittreding 
1. Toetreding tot de regeling kan slechts geschieden per 1 januari van enig jaar door een daartoe strekkend 

gezamenlijk besluit van de deelnemende raden en de raad van de toetredende gemeente. 
2. Uittreding uit deze regeling kan slechts geschieden per 1 januari van enig jaar na een daartoe strekkend 

besluit van de raad van de uittredende gemeente. 
3. Dit besluit wordt uiterlijk zes maanden voor de beoogde iikredingsdatum aan de raden en de 

ombudsman medegedeeld. 
4. De financiële gevolgen van een uittreding en de daarbij behorende verplichtingen van de uittredende 

gemeente worden door de raden vastgesteld na het horen van de ombudsman 
5. Het vorige lid is niet van toepassing in het geval de vaste jaarlijkse bijdrage van een uittredende 

gemeente niet meer bedraagt dan 20.000,00 euro. 

Artikel 6 WîĵWįjtg en opheffing 
1. Deze regeling kan zowel op voorstel van de ombudsman als op voorstel van een van de raden worden 

gewijzigd bij gelijkluidend besluit van de raden. 
2. De ccöiriinatie van een voorstel tot wijziging vindt plaats door de raadsgriffie van de gemeente 

Amsterdam. 
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3. Deze regeling wordt opgeheven bij uittreding van de gemeente Amsterdam of wanneer er 
minder dan twee gemeenteraden overblijven om te paniciperen in deze regeling. 

Hoofdstuk 4 Werkwijze 

Artikel 7 Bureau van de gezamenlijke ombudsman 
1. Eris eenBureauvande gezan^nlijlsombuasn^ gevest^ Amsterdam 
2. De gemeente Amsterdam verschaft de ombudsman, in overleg met hem, op bas is van de vastgestelde 

begroting werkruimte en uitnisting nodig voor een goede uitoefening van de functie. 
3. Het college benoemt, op voordracht van de ombudsman, de ambtenaren die nodig zijn voor een goede 

uitoefening van de werkzaamheden van de ombudsman 

Artikel 8 Het onderhoek 
1. Eenieder heeft het recht de ombudsman schriftelijk te verzoeken een onderzoekin te stellen naar de 

wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft 
gedragen. 

2. De ombudsman stek een onderzoek in tenzij een van de omstandigheden zoals genoemd in de artikelen 
9-22,9-23 en 9:34 van de Algemene wet bestuursrecht zich voordoet. 

3. Bestuursorganen dienen op verzoeken van de ombudsman binnen een maand te reageren, tenzij de 
ombudsman anders bepaak. 

4. De ombudsman kan het betrokken bestuursorgaan verzoeken om de uirvc«ring van een bepaald 
besluit of regeling voor bepaalde tijd op te schonen of verzoeken om een concrete TOorziening. Het 
bestuursorgaan kan dit verzoek, met redenen omkleed, afwijzen. 

Artikel 9 Rapportage 
1. In de regel wendt de ombudsman zich met zijn aanbevelingen in de eerste plaats tot het betrokken 

bestuursorgaan. 
2. Indien de ombudsman in het rappoit als bedoeld in artikel 9:36 Algemene wet bestuursrecht een 

aanbeveling ter opheffing van een structurele tekorttoming opneemt, deelt het desbetreffende 
besmursorgaan binnen drie maanden aan de ombudsman mee op welke wijze aan de aanbeveling 
gevolg zal worden gegeven Hiervan wordt een afschrift aan de gemeenteraad gezonden. 

3. Indien de ombudsman in het rapport als bedoeld in artikel 9:36 Algemene wet bestuursrecht een 
aanbeveling ter opheffing van een incidentele teterd^rning opneemt, deelt het desbetreffende 
bestuursorgaan binnen een maand aan de ombudsman mee op welke wijze aan de aanbeveling gevolg zal 
worden gegeven. Hiervan wordt een afschrift aan de gemeenteraad gezonden. 

Artikel 10 Jaarverslag 
r i t bij een onderzoek betrokken bestuursorgaan geeft binnen drie maanden na verediijning van het jaarverslag 
ak bedoeld in artikel 81u van de Gemeentewet een reactie op het jaarverslag en de aandachtspunten. 

Artikel 11 Operleg 
De ombudsman voen ten minste jaarlijks overleg met een vertegenwoordiging van de raden 

Hoofdstuk 5 Financiën 

Artikel 12 Begroting 
1. Aan de raad van de gemeente Amsterdam wordt mandaat verleend om jaarlij ks de begrrjting van de 

ombudsman voor het volgende kalenderjaar vast te stellen 
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2. De ombudsman zendt voor de vaststelling van de begroting een conceptbegroring inclusief 
meerjarenraming en toelichting naar de raden teneinde hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijze bij 
de gemeenteraad van Amsterdam naar voren te brengen. 

3. Voor de samenstelling van de begroting wordt uitgegaan van de in de laatst vastgestelde begroting 
opgenomen ramingen alsmede de resultatenrekening van het voorlaatste jaar. 

4. Binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat 
waarvoor de begroting dient, wordt de begroting door de ombudsman aan de raden en aan gedeputeerde 
staten gestuurd. 

5. Bij een positief exploitatieresultaat over een begrotingsjaar wordt dit resultaat in het daarop volgende 
begrotingsjaar aan de begrotingspost Algemene reserve toegevoegd 

6. Het bedrag van de begrotingspost Algemene reserve bedraagt nooit meer dan 10 procent van de 
gezamenlijke bijdragen van de deelnemende gemeenten van het betreffende begrotingsjaar. 

7. Op een wijziging van de begroting is artikel 3 5 van de wet van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 13 Bijdragen deelnemende gemeenten 
1. De jaarlijkse bijdrage van de gemeente Amsterdam is opgenomen in bijlage B onder I . 
2. De jaarlijkse bijdrage van de overige deelnemende gemeenten is opgenomen in bijlage B onder I I 

en vastgesteld op basis van een vast aantal door de ombudsman te behandelen klachten per jaar. 
3. In het geval er tegen de in het vorig lid genoemde gemeenten in een jaar meer klachten worden ingediend 

dan waarvoor de jaarlijkse bijdrage voor de betreffende gemeente is vastgesteld, dan wordt er per extra 
klacht eennaheffingstarief in rekening gebracht bij de betreffende gemeente zoals opgenomen in bijlage 
B onder I I . 

4. De bijdrage van de deebemende gemeenten, zowel het vaste jaarlijkse bedrag alsook het bedrag per 
klacht voor naheffing, wordt nominaal geïndexeerd conform het percentage voor personele lasten 
uit de begrotingscirculaire van het betreffende jaar van de gemeente Amsterdam 

5. De gemeenteraad van de gemeente Amsterdam wordt gemandateerd bijlage B te wijzigen voor zoven 
a het de aanpassing betreft zoals genoemd in het vorige lid (nominale indexatie), en/of: 
b. indien een deelnemende gemeente verzoek om verhoging van de jaarlijkse eigen bijdrage en het daaniit 
voortvloeiende aantal te behandelen klachten. 

Artikel 14 Jaarrekening 
1. Aan de raad van de gemeente Amsterdani wordt mandaat verleend om jaarlijks de jaarrekening van de 

ombtidsman over het daaraan voorafgaand kalenderjaar vast te stellen. 
2. Een ovej^chrijding van de begroting is, na uitputting van de begiotingspost Algemene 

reserve, voor rekening en risico van de gemeente Amsterdam 
3. De jaandsening wordt voorafgaand aan de vaststelling ter controle voorgelegd aan de 

gemeenteaccountant van de gemeente Amsterdam 
4. De ombudsman zendt de jaarrelţening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval 

vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening beniskking heeft, aan de raden en 
aan gedeputeerde staten 

Hoofdstuk 6 Benoeming en rechtspositie 

Artikel 15 Benotmitw 
O 

1. De raden worden betrokken bij de selectieprocedure van de ombudsman 
2. De iaden benoemen de ombudsman op voordracht van het presidium van de raad van de gemeente 

Amsterdam door een gelijkluidend besluit. 
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Artikel 16 Verklaring en belofte 
De ombudsman legt in de vergadering van de gemeenteraad van Amsterdam de eed (verklaring en 
belofte) af als bedoeld in artikel 8 Is van de Gemeentewet. 

Artikel 17 Rechtspositionele aanspraken en verplichtingen 
In bijlage A, behorende bij deze regeling, wordt bepaald welke ambtelijke rechtspositionele regelingen 
van overeenkomstige toepassing zijn en bij wijziging van deze regelingen van toepassing zullen zijn, 
alsmede eventuele anders luidende of andere aanspraken 

Artikel 18 Plaatsvervanger 
1. De bepalingen in de artikelen 15 en 16 met betrekking tot de ombudsman zijn van overeenkomstige 

toepassing op diens plaatsvervanger. 
2. De vergoeding van de plaatsvervangend ombudsman volgt de vergoeding van een plaatsvervangend 

raadsheer aan het gerechtshof. 

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen 

Artikel 19 ĩmverkingtredìng en evaluatie 
1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2014. 
2. Drie jaar na inwerkingtreding evalueren de raden in overleg met de ombudsman de werking van de 

regeling. Nadien wordt telkens eenmaal in de zes jaar de werking van de regeling geëvalueerd door de 
radea 

Artikel 20 Citeertitel 
Deze gemeenschappelijke regeling wordt aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke 
ombudsman metropool Amsterdam 2013. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland, 
gehouden op 28 november 2013 

De raad voornoemd, 

drs. E.G.H Di jkMPM ing. S.G. Verbeek 
grif fier waarnemend voorzitter 

Bijlage A behorende bij artikel 17 (rechtspositieregeling ombudsman 2014) 
Bijlage B behorende bij artikel 13, tweede lid (bijdragen deelnemende partijen) 
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Bijlage A behorende bij artikel 17 van de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke 
ombudsman metropool Amsterdam 2013 

Rechtspositie ombudsman 2014 

Artikel 1 

Deze bijlage maakt deel ui t van de Gemeenschappelijke Regeling gezamenlijke ombudsman 
metropool Amsterdam. 

Artikel 2 Procedure wijziging rechtspositie ombudsman 

1. De raadsgriffìer van de gemeente Amsterdam meldt de commissie voor de raadsorganen 
de wijzigingen van bepalingen uit de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente 
Amsterdam ( N R G A ) , alsmede de wijzigingen in de regelingen, voorschrif ten en 
verordeningen ter ui tvoering daarvan. 

2. D e commissie voor de raadsorganen bepaalt o f de wijzigingen van de bepalingen 
onverkort voor de ombudsman zouden moeten gelden. 

3. Indien de commissie voor de raadsorganen van oordeel is dat de wijzigingen ook zouden 
moeten gelden voor de ombudsman, legt de commissie voor de raadsorganen de 
wijzigingen binnen twee maanden gemotiveerd aan de raad van de gemeente Amsterdam 
voor. 

4. Wijzigingen in de N R G A en de uitrvoeringsvoorschriften ter uitvoering daarvan zijn niet 
dan na een daartoe strekkend besluit van de raad van de gemeente Amsterdam op de 
ombudsman van toepassing. 

Toel icht ing 

D e verantwoordel i jkheid voor het t i jdig melden van wijzigingen in de N R G A en de voorschriften 
ter uitvoering daarvan ligt bij de raadsgriffier van de gemeente Amsterdam. Na ontvangst van een 
melding bepaalt de commissie voor de raadsorganen o f de wijzigingen onverkort voor de 
ombudsman zouden moeten gelden. 
Alleen als de commissie voor de raadsorganen van oordeel is dat de wijzigingen ook voor de 
ombudsman zouden moeten gelden, legt de commissie voor de raadsorganen de wijzigingen 
binnen twee maanden na ontvangst van de melding gemotiveerd voor aan de raad. Het is 
uiteindelijk de raad van de gemeente Amsterdam die beslist o f de wijzigingen van de N R G A ook 
voor de ombudsman gelden. 

Artikel 3 Benoeming 

1. Het vereiste voor aanstelling van artikel 2.7, eerste l id, aanhef en onder a, van de N R G A 
(verklaring omtrent gedrag) is op de te benoemen kandidaat-ombudsman van toepassing, 
tenzij de voordracht een herbenoeming betreft van de laatstelijk benoemde ombudsman. 
D e benoeming v indt niet plaats als geen verklaring wordt afgegeven. 

2. Indien een kandidaat reiskosten heeft gemaakt ter zake van het gevolg geven aan een 
door o f vanwege de raden uitgegane ui tnodiging voor een gesprek, dan wel vanwege 
onderzoeken ter beoordeling van de geschiktheid voor het ambt, worden deze kosten 
vergoed overeenkomstig artikel 17, vierde l id , van de N R G A . 

3. Aan de ombudsman word t zo spoedig mogelijk een benoemingsakte uitgereikt, welke ten 
minste vermeldt: 

a. naam, voornamen en geboortedatum; 
b. de ingangsdatum van de benoeming; 
c. de duur van zes jaar waarvoor de benoeming geldt. 
d. de indeling binnen de salarisschaal zoals bedoeld in artikel 4 



Artikel 4 Bezoldiging 

1. De ombudsman heeft aanspraak op bezoldiging met ingang van de datum waarop de 
benoeming ingaat. 

2. D e bezoldiging word t in maandelijkse termijnen betaalbaar gesteld. 
3. D e hoogte van de bezoldiging van de ombudsman is vastgesteld op salarisschaal 18, als 

genoemd in de Bedragengids van de N R G A , op basis van een 36-urige werkweek. Bij 
benoeming wo rd t de indeling binnen de salarisschaal vastgesteld. 

4. De ombudsman gaat jaarlijks naar de eerstvolgende periodiek in zijn salarisschaal tot het 
maximumbedrag van de salarisschaal is bereikt. 

5. D e raad van de gemeente Amsterdam kan bij de beslissing waarbij de ombudsman op 
non-activiteit word t gesteld, bepalen dat tijdens de duur van de non-activiteit geen 
bezoldiging o f slechts een gedeelte van de bezoldiging wordt genoten, i n het laatste geval 
onder aanwijzing van het gedeelte dat zal worden genoten. 

6. Indien de non-activiteit anders dan door ontslag is geëindigd, kan de raad van de 
gemeente Amsterdam beslissen, dat de niet genoten bezoldiging alsnog geheel o f 
gedeeltelijk zaL worden uitbetaald, in het laatste geval onder aanwijzing van het gedeelte 
dat zal worden uitbetaald. 

7. D e aanspraak op de bezoldiging eindigt met ingang van de dag: 
a. van ontslag; 
b. van opheff ing van het ambt van gezamenlijke ombudsman metropool 

Amsterdam; 
c. volgende op die waarop de termijn van benoeming is verstreken; 
d. volgende op die waarop de ombudsman is overleden, 
Ķ 

Toel icht ing 

D e salarisschalen van de gemeente Amsterdam hebben 12 periodieken. Wanneer de ombudsman 
bij zi jn aantreden wordt ingedeeld in periodiek ó, dan zal hij het jaar daarna (automatisch) in 
periodiek 7 worden ingedeeld. 

Artikel 5 Eindejaarsuitkering 

D e ombudsman heeft aanspraak op een eindejaarsuitkering overeenkomstig de artikelen 3.18 en 
3.19 van de N R G A . 

Artikel 6 Vakantie, vakantie-uitkering en verlof 

1. Ten aanzien van vakantie geldt voor de ombudsman hoofdstuk 6, paragraaf 1, van de 
N R G A , met uitzondering van artikel 6.2 van de N R G A . 

2. De ombudsman heeft recht op een vakantie-uitkering overeenkomstig artikel 6.8 van de 
N R G A . 

3. Ten aanzien van ver lof gelden voor de ombudsman de volgende bepalingen: 
a. artikel 6.9 van de N R G A (verlof op feestdagen); 
b. hoofdstuk 6, paragraaf 4, van de N R G A , met uitzondering van artikel 6:20 van 

de N R G A (bijzonder verlof); 
c. hoofdstuk 6, paragraaf 6, van de N R G A , met uitzondering van artikel 6.30, 

eerste en tweede l id van de N R G A (ouderschapsverlof); 
d. artikelen 6.32 en 6.33 van de N R G A (zwangerschap- en bevallingsverlof). 

4. De ombudsman informeert de commissie voor de raadsorganen vooraf schriftelijk over 
het opnemen van vakantieverlof en ander verlof. 

5. De ombudsman is verpl icht tot terugbetaling van de bezoldiging over de uren waarop 
hem ouderschapsverlof is verleend als hij tijdens het oudetschapsverlof o f binnen zes 
maanden nadat hij gebruik heeft gemaakt van het ouderschapsverlof wordt ontslagen op 
één van de gronden als bedoeld in artikel 81q, derde l id , aanhef en onder a, c, d, e en f, 
van de Gemeentewet. 



6. D e ombudsman is verplicht tot terugbetaling van dat deel van de bezoldiging als hij 
binnen drie maanden nadat hij gebruik heeft gemaakt van ouderschapsverlof minder 
uren gaat werken dan vóór het ouderschapsverlof. 

Artikel 7 Arbeidsongeschiktheid 

1. Bij arbeidsongeschiktheid is hoofdstuk 7 van de N R G A van overeenkomstige toepassing 
op de ombudsman, met dien verstande dat de ombudsman arbeidsongeschiktíieicl en 
herstel meldt aan de commissie voor de raadsorganen, alsmede aan een door de 
commissie voor de raadsorganen aangewezen geneeskundige. 

2. Bij ontslag op grond van artikel 81q, derde l id , aanhef en onder b, van de Gemeentewet 
heeft de ombudsman recht op een suppletie overeenkomstig hoofdstuk 32 van tie 
N R G A . 

Artikel 8 Vergoedingen en tegemoetkomingen 

1. Ten aanzien van tegemoetkomingen en vergoedingen gelden voor de ombudsman de 
volgende bepalingen: 

a. hoofdstuk 8, met uitzondering van paragraaf 2, van de N R G A (ziektekosten); 
b. hoofdstuk 9 van de N R G A , met uitzondering van de artikelen 9.8 en 9.15 van 

de N R G A (verplaatsingskosten); 
c. artikel 11.14, eerste en derde l id , van de N R G A , met uitzondering van de 

zinsnede over ambtsjubileum in de zin van artikel 3.20 van de N R G A 
(afscheidsreceptie); 

d . artikel 11.15 van de N R G A (schade aan eigendommen); 
e. artikel 11.31 van de N R G A (uitkering bij overli jden). 

2. Ten aanzien van de tegemoetkoming van de in redelijkheid gemaakte reis- en 
verbli jfskosten voor buitenlandse dienstreizen is artikel 11.11 van de N R G A en de 
Richt l i jn voor buitenlandse werkbezoeken voor ambtenaren van gemeentelijke diensten 
en bedri jven van Amsterdam van 7 februari 2011 van overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande dat een buitenlandse dienstreis vooraf ter goedkeuring aan de raad van de 
gemeente Amsterdam moet worden voorgelegd. 

3. De in redelijkheid gemaakte verblijfskosten ter zake van binnenlandse dienstreizen 
worden overeenkomstig de artikelen 11.8 en 11.10 van de N R G A aan de ombudsman 
vergoed. 

4. Een vergoeding op grond van deze regeling wordt alleen toegekend na gemaakte kosten 
en overlegging van een betalingsbewijs, tenzij in deze regeling anders is bepaald. 

5. Declaraties worden binnen drie maanden na de gemaakte kosten ingediend bij de 
gemeente Amsterdam. 

6. Ten aanzien van alle gedeclareerde onkosten geldt een verpl ichting tot openbaarmaking. 
7. Indien de ombudsman wordt ontslagen op een van de gronden als bedoeld in artikel 81q, 

derde l id , aanhef en onder a, c, d , e en f, van de Gemeentewet, kan hij door de raad van 
de gemeente Amsterdam worden verplicht de overeenkomstig artikel 9.14 van de N R G A 
toegekende verhuiskostenvergoeding terug te betalen. 

8. Vergoedingen van schade, door de ombudsman in de uitoefening van zijn ambt aan 
derden toegebracht, komen geheel voor rekening van de gemeente Amsterdam, voor 
zover de schade niet is te wij ten aan opzet, grove schuld o f grove nalatigheid van de 
ombudsman. 



Artikel 9 Cursus, congres, seminar of symposium 

1. De raad van de gemeente Amsterdam stelt jaarlijks het bedrag vast dat door de 
ombudsman uitgegeven kan worden aan cursussen, congressen, seminars en symposia, 
met dien verstande dat deelname daaraan van belang is in verband met de vervul l ing van 
het ambt als ombudsman. 

2. D e ombudsman informeert de commissie voor de raadsorganen vooraf schriftelijk over 
deelname aan cursussen, congressen, seminars en symposia, alsmede over de daaraan 
verbonden kosten. 

Artikel 10 Bedrijfsmiddelen 

1. Op aanvraag wo rd t door het college aan de ombudsman voor de uitoefening van zijn 
ambt een personal computer met printer met scanfunctie, een laptop o f een tablet, 
bijbehorende software en een smartphone in bruikleen ter beschikking gesteld. De 
voornoemde bedrijfsmiddelen worden verstrekt overeenkomstig de afspraken die 
hierover gelden binnen de Bestuursdienst van de gemeente Amsterdam. 

2. Ten aanzien van het gebruik van de in bruikleen gegeven bedrijfsmiddelen zijn de 
hierover binnen de Bestuursdienst van de gemeente Amsterdam geldende regels van 
overeenkomstíge toepassing. 

3. D e ombudsman ondertekent voor de hem in bruikleen gegeven bedrijfsmiddelen een 
bruikleenovereenkomst met de gemeente Amsterdam. 

4. De in bruikleen gegeven bedrijfsmiddelen zijn eigendom van de gemeente Amsterdam 
en worden uitsluitend voot zakelijk gebruik ter beschikking gesteld aan de ombudsman. 

5. De kosten gemaakt i n verband met de in dit artikel genoemde voorzieningen komen ten 
laste van het budget van het bureau van de ombudsman. 

Artikel 11 Betaalbaarstelling 

1. De bezoldiging en de betalingen waarop de ombudsman recht heeft op grond van deze 
regeling worden — na inhouding van loonbelasting en premieheffingen - betaalbaar 
gesteld overeenkomstig artikel 3.15 van de N R G A . 

2. Betaîing van bezoldiging en andere geldelijke rechten vindt plaats op de rekening van de 
natuurlijke persoon die het ambt van ombudsman vervult o f heeft vervuld. 

3. Voor zover de wet geen dwingende bepalingen geeft, kunnen geldelijke rechten slechts 
op verzoek van de natuurlijke persoon die het ambt van ombudsman vervult o f heeft 
vervuld geheel o f gedeeltelijk aan anderen betaalbaar worden gesteld. 

Artikel 12 Herbenoeming en ontslag 

1. Behoudens bijzondere omstandigheden word t ongevraagd ontslag niet verleend dan 
nadat de ombudsman in de gelegenheid is gesteld, desgewenst bijgestaan door een 
raadsman, door o f vanwege de raad van de gemeente Amsterdam te worden gehoord. 

2. Indien het ambt van gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam word t opgeheven 
o f indien de ombudsman na afloop van de termijn waarvoor de benoeming geldt niet 
word t herbenoemd, anders dan op zi jn verzoek, word t hem, indien hij recht heeft op een 
uitkering krachtens de Werkloosheidswet en deze ook daadwerkelijk ontvangt, een 
uitkering toegekend overeenkomstig de artikelen 30a.8 tot en met 30a.l8 van de N R G A . 

3. De afdrachten voor de werkloosheidsvoorziening ingevolge de Werkloosheidswet en de 
uitkering volgens de bepalingen van de artikelen 30a.8 tot en met 30a.l8 van de N R G A 
worden verzorgd door de gemeente Amsterdam door inhouding op de bruto 
bezoldiging. 



Artikel 13 Pensioen 

1. Ten aanzien van pensioenrechten en verzekering tegen invaliditeit is het ABP-
pensioenreglement van toepassing. 

2. D e gemeente Amsterdam zorgt voor afdracht van de door de ombudsman verschuldigde 
premies. 

3. De premies worden door de gemeente Amsterdam bij de ombudsman in rekening 
gebracht als bij geen recht heeft op bezoldiging. 

Artikel 14 Nevenfuncties 

1. D e betrekkingen die de ombudsman buiten zijn ambt vervult, worden door hem 
openbaar gemaakt met de vermelding o f het gaat om bezoldigde o f onbezoldigde 
werkzaamheden. 

2. D e ombudsman informeert de raden van de deelnemende gemeenten schriftelijk over 
betrekkingen die hij voornemens is buiten zijn ambt te gaan vervullen. 
Indien aanvaarding van een betrekking op bezwaren stuit, maken de raden dit zo spoedig 
mogeli jk kenbaar. 

Artikel 15 Verbod aannemen geld en geschenken Į deelname in ondernemingen 

1. Art ike l 11.3 van de N R G A (verbod aannemen geld en geschenken) is van 
overeenkomstige toepassing op de ombudsman. 

2. Het is de ombudsman zonder toestemming van de raden niet toegestaan om deel te 
nemen in een onderneming die een bedri j f uitoefent dat in enig opzicht aan de 
beoordeling onderworpen is o f onder toezicht staat van de deelnemende gemeenten. 

Artikel 16 Verjaring rechten en terugvordering 

1. De in deze regeling omschreven aanspraken zijn niet meer opeisbaar v i j f jaar na afloop 
van het kalenderjaar waarin deze voor het eerst realiseerbaar waren. 

2. Als aan de ombudsman als gevolg van verwijtbaar handelen o f nalaten te veel o f ten 
onrechte is betaald, vindt geen terugvordering meer plaats v i j f jaar na de dag van 
betaalbaarstelling. 

Artikel 17 Uitvoeringsvoorschriften 

Elke regeling, voorschri f t en verordening ter uitvoering van de i n deze regeling van toepassing 
verklaarde bepalingen uit de N R G A , is eveneens van toepassing op deze regeling. 

Artikel 18 Nagelaten betrekkingen 

Ten aanzien van de nagelaten betrekkingen van de ombudsman zijn de overeenkomstige 
bepalingen uit de N R G A van toepassing. 

Artikel 19 Uitvoeringslasten 

Alle kosten voortvloeiende uit de rechtspositionele aanspraken van de ombudsman en gewezen 
ombudsman komen ten laste van het budget van het bureau van de ombudsman. 

Artikel 20 Onvoorziene situaties 

I n gevallen waarin deze regeling niet o f niet genoegzaam voorziet, beslist de raad van de 
gemeente Amsterdam, gehoord de commissie voor de raadsorganen. De overige raden worden 
van deze beslissing onverwi j ld in kennis gesteld. 





Bijlage B behorende bij artikel 13, tweede lid, van de Gemeenschappelijke 
regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam 2013 

1. 

Deelnemende Jaarlijkse Extra bijdrage 
gemeente bijdrage in C 2014 inC 
Amsterdam 1.824.352 50.000 

n. 

Overige deelnemende 
gemeente 

Bedrag per 
jaar in Ç Aantal klachten 

Naheffing per klacht in C indien het 
aantal klachten wordt 
overschreden 

Almere 43.297,29 100 klachten 432,97 
Diemen 2.706,08 5 klachten 432,97 
Landsmeer 1.353,04 5 klachten 432,97 
Stadsregio 2.706,08 5 klachten 432,97 
Veiligheidsregio 2.706,08 5 klachten 432,97 
Waterland 2.706,08 5 klachten 432,97 
Zaanstad 43.297,29 100 klachten 432,97 






