
 

Dat maakt Stein voor mij… 
 

Een flexibele en slanke organisatie die gericht is op samenwerking. En waarin mens en 

organisatie kwantitatief en kwalitatief op orde zijn om de taken van nu en in de toekomst 

optimaal uit te voeren. Om dit te bereiken, bouwt de gemeente Stein aan een moderne en 

professionele organisatie. Hierin worden systemen, instrumenten en de organisatiecultuur 

afgestemd op de visie op de nieuwe organisatie. Onderlinge samenwerking vormt de basis 

voor goede dienstverlening richting inwoners en bedrijven van de gemeente Stein. Een 

volwassen organisatie waar je graag in wilt werken. Een gemeente waar je trots op bent! 

 

Om ons hierin te ondersteunen zijn we op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie 

van: 

 

 

 
Lid Ombudscommissie 

 

 

 

Algemene informatie 

De Ombudscommissie Gemeente Stein is een van het gemeentebestuur onafhankelijke, 

externe klachtvoorziening die een (eind)oordeel uitspreekt over klachten van burgers over 

gemeentelijke gedragingen en/of de wijze waarop het gemeentebestuur ingediende klachten 

heeft afgehandeld. 

 

Werkzaamheden. 

Het horen van het bestuursorgaan, klagers en beklaagden alsmede meewerken aan het 

redigeren van een (eind)oordeel over de betrekkende klacht. 

 

Samenstelling en ondersteuning 

De ombudscommissie bestaat uit een voorzitter en een tweetal leden. De commissie wordt 

ondersteund door een extern secretaris. 

 

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken een lid dat voldoet aan de volgende voorwaarden: 

• een academisch werk- en denkniveau; 

• kennis van het klachtrecht zoals opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht; 

• ervaring met de behandeling van klachten; 

• goede communicatieve en sociale vaardigheden alsmede tact en inlevingsvermogen; 

• geen binding met het gemeentebestuur en evenmin woonachtig in de Gemeente Stein, dit 

in verband met de onafhankelijke positie van de commissie. 

 

Wat bieden wij? 

Per afgehandelde klacht wordt een vaste vergoeding plus een reiskostenvergoeding betaald. 

De benoeming geschiedt in beginsel voor een periode van zes jaar. 

 

 

 



 

 

 

 

Meer informatie.  

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met  

de heer Mai Thomas, Concernjurist, via het telefoonnummer 046-4359396. 

Over de procedure en algemene informatie kun je terecht bij de heer Rob Nabuurs,  

HR-Adviseur, via het telefoonnummer 046-4359314.  

 

Solliciteren.  

Een sollicitatiebrief met duidelijke motivatie voor de functie en voorzien van CV kun je tot en 

met zondag 17 oktober a.s., gericht aan het College van Burgemeester & Wethouders, mailen 

naar vacature@gemeentestein.nl o.v.v. Lid Ombudscommissie. Een assessment kan deel uit 

maken van de procedure.  
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