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1. Inleiding 

 
In dit onderzoeksprogramma presenteert de rekenkamercommissie Ommen haar 
onderzoeksprogramma voor het jaar 2016 en geeft zij een doorkijk naar de jaren 2017, 2018 en 
2019. De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
gemeentelijk beleid. Zij beoordeelt het intern functioneren en het extern presteren van de 
gemeente en de daarmee verbonden instellingen en doet voorstellen voor verbeteringen. In dit 
onderzoeksprogramma leest u welk onderzoek de rekenkamercommissie in 2016 gaat 
uitvoeren. 
 
De rekenkamercommissie van de gemeente Ommen bestaat uit drie externe leden die 
ondersteund worden door een secretaris.  
Voorzitter: Dhr. F.P.M. Willeme 
Leden:  Dhr. C. P. Boekel 
  Dhr. A. de Boer 
Secretaris:  Mw. B. Goosselink 
 
De rekenkamercommissie is onafhankelijk in het maken van deze keuze, maar wil daarbij wel 
aansluiten bij de wensen en verwachtingen van raadsleden. Daarom wordt het mogelijke 
onderzoeksthema besproken met het presidium. Daarna neemt de rekenkamercommissie een 
besluit rekening houdend met de mening van de verschillende fracties. 
 
De formulering van de onderzoeksopdracht is een belangrijke stap in een 
rekenkameronderzoek. Het opstellen van de centrale vraag, de doelstelling, de deelvragen en 
de nadere afbakening zijn bepalende keuzes voor het verloop van een onderzoek. Er wordt 
bepaald wat wordt onderzocht, hoe en waarom.  
 
Voordat het onderzoek start informeert de rekenkamercommissie de raad welk thema wordt 
onderzocht, welke onderzoeksvragen daarbij aan de orde komen en welk onderzoeksbureau 
het onderzoek gaat uitvoeren/ondersteunen.  
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2. Onderzoeksthema 2016 
 
De rekenkamercommissie heeft op 7 december met het presidium uit de gemeenteraad van 
Ommen gesproken over de onderzoeksthema’s 2016 en volgende jaren.   
De rekenkamercommissie heeft aangegeven dat haar voorkeur voor 2016 uitgaat naar het 
thema Woonbeleid. Het presidium uit de gemeenteraad onderstreepte deze keuze.  
De rekenkamercommissie heeft vervolgens besloten in 2016 onderzoek te doen naar het 
Woonbeleid. 
 
De rekenkamercommissie heeft voor dit onderwerp gekozen omdat er een nieuwe Woonvisie is 
(Woonvisie 2015-2025) en er niet altijd evenveel bekendheid is bij de raad welke instrumenten 
zij heeft om hierop te sturen.  
 
Wij hebben op 18 februari 2016 aan het presidium uit de gemeenteraad gevraagd of zij 
aanvullingen hebben op de hoofd- en deelvragen die de rekenkamercommissie stelt in het 
onderzoek naar het Woonbeleid. Wij hebben hierop geen reactie gehad. 
 
Woonbeleid 
In het coalitieakkoord 2014-2018 staat dat de gemeente Ommen graag wil dat er voldoende 
aanbod is van sociale woningen en koopwoningen voor starters op de woningmarkt. Dit is al 
lang een doel van de gemeente Ommen. Er is een nieuwe woonvisie voor Ommen opgesteld: 
Woonvisie 2015-2025.  
Met daarin het wensbeeld dat:  

• Ommen dé plek is om te wonen; 
• Het aantrekkelijk is voor jong en oud; 
• De gemeente 'groen, duurzaam en sociaal' is van karakter; 
• Er een grote variatie is aan kernen; 
• Ommen een betaalbare optie is voor wonen in gewilde omgevingen. 

Er is weer begonnen met bouwen, bijvoorbeeld in Ommen Oost en Haven West. Het is daarom 
een goed moment om te bekijken of het woningaanbod past bij de ontwikkelingen die Ommen 
ook graag wil. Een onderzoek naar het woningenbeleid kan zich richten op de kwaliteit van het 
gevoerde beleid, de wijze van uitvoering in de praktijk en de monitoring van de resultaten. Weet 
de gemeente Ommen met het woonbeleid inderdaad in te spelen op de vraag van de 
verschillende doelgroepen en zijn de doelen bereikt en hoe kan de raad ervoor zorgen dat zij 
voldoende sturing houdt op een goed woningaanbod. Het onderzoek richt zich ook op de 
woningcorporaties: hoe voeren zij het beleid uit. Houden zij rekening met de doelen die de 
gemeente gesteld heeft.  
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3. Onderzoeksthema 2017   
 
De rekenkamercommissie heeft besloten om voorlopig voor 2017 het onderzoeksthema  
‘Prioritering handhaving breed’ op de planningslijst te zetten.   
Omdat de gemeente Ommen (net als iedere andere gemeente) over beperkte 
handhavingscapaciteit beschikt, moeten handhavingsprioriteiten worden gesteld. Hoe worden 
die prioriteiten bepaald, hoe wordt de gemeenteraad daarbij betrokken en wat zijn de 
sturingsmogelijkheden voor de raad, zijn vragen die in het onderzoek aan de orde komen. 
 
In de 2e helft van 2016 wordt bekeken of het onderzoek geschikt is voor definitieve uitwerking in 
2017. Dit wordt dan ook met het presidium uit de gemeenteraad besproken.  
 
 

4. Onderzoeksthema 2018 en 2019 
 
Transitie: jeugd, werk en zorg 
Er zijn veel ontwikkelingen in het sociaal domein. Om te voorkomen dat raadsleden 
onvoldoende zicht hebben op de hele transitie en niet weten hoe daar sturing op te houden zou 
onderzoek gedaan kunnen worden hoe de raad invloed kan (blijven) uitoefenen op het sociale 
domein. Daarbij ligt het accent op: wat heeft de raad nodig om te kunnen sturen. Dit onderzoek 
kan opgepakt worden samen met een aantal andere rekenkamer(commissies) binnen de regio 
IJsselland, waarbij de rekenkamercommissie Ommen het voortouw neemt. Dit zou opgepakt 
kunnen worden in 2018 en 2019 omdat het een breed onderzoek betreft, want er zijn meerdere 
rekenkamer(commissie)s bij betrokken en het gaat om de terreinen jeugd, werk en zorg. Als dit 
onderzoek in 2018 wordt opgepakt zijn de gemeenten drie jaar verantwoordelijk voor een goede 
aanpak van 3 decentralisaties in het sociale domein. Dan is ook goed in beeld te brengen welke 
ontwikkelingen er in die drie jaar hebben plaatsgevonden. 
De raad kan dan met de conclusies en aanbevelingen die uit het onderzoek komen haar 
voordeel doen voor de komende jaren. 
 
In de 2e helft van 2017 wordt bekeken of het onderzoek geschikt is voor definitieve uitwerking in 
2018 en 2019. Dit wordt dan ook met het presidium uit de gemeenteraad besproken. 
 
 

5. Onderzoeken wat met de aanbevelingen uit vorige onderzoeken 
gedaan is 
 
De rekenkamercommissie hoopt natuurlijk dat de aanbevelingen die uit de onderzoeken 
voortkomen daadwerkelijk toegepast worden in het gemeentelijke beleid. Om dat te blijven 
volgen is het voor de rekenkamercommissie van belang aan de raad te vragen na te gaan wat 
er met de aanbevelingen uit een vorig onderzoek is gedaan. In 2015 bijvoorbeeld heeft de 
rekenkamercommissie aan de raad gevraagd na te gaan wat er met de aanbevelingen uit het 
onderzoek naar verkeersveiligheid rondom scholen is gedaan.  
 
 

 



6 
Rekenkamercommissie Ommen Jaarplan 2016 

6. Uitvoering onderzoek 2016 
 
De rekenkamercommissie heeft drie offertes opgevraagd voor uitvoering van het onderzoek 
naar het Woonbeleid. Met alle drie de onderzoeksbureaus zijn gesprekken gevoerd. 
De rekenkamercommissie heeft op basis van deze gesprekken gekozen voor RIGO Research 
en Advies. In samenwerking met de rekenkamercommissie gaat RIGO het onderzoek 2016 
uitvoeren. 

 
 
7. Begroting 2016 

 

 

 

Begroot € 24.402,00 

Secretaris rekenkamercommissie €  7.587,38 

Reis- en verblijfkosten rekenkamercommissie €  1.675,73 

Presentiegelden totaal rekenkamercommissie €  5.061,00 

Onderzoek woonbeleid door RIGO €  9.700,00 

Contributie NVRR €     230,00 

Subtotaal € 23.254,11 

Restantbedrag €      147,89 

 

 


