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1. Inleiding 
 
De Rekenkamercommissie van Ommen vindt het belangrijk om aan de raad en ande-
re belangstellenden aan te geven welke werkzaamheden zij heeft gedaan in 2013, 
welke resultaten zijn behaald en welke kosten verbonden waren aan de werkzaam-
heden.  
 
In 2012 was de zittingstermijn van de toenmalige rekenkamercommissie afgelopen. 
 
De gemeenteraad van Ommen heeft opnieuw gekozen voor een onafhankelijke Re-
kenkamercommissie, die bestaat uit externe, niet uit de raad gekozen leden.  
Op 5 september 2013 heeft de gemeenteraad drie nieuwe leden voor de rekenka-
mercommissie benoemd. De nieuw benoemde leden van de rekenkamercommissie 
zijn. 
 
Frans Willeme: voorzitter 
Kees Boekel 
André de Boer 
 
De rekenkamercommissie is onafhankelijk. Die onafhankelijkheid geeft dat de Re-
kenkamercommissie zelfstandig haar onderzoeksagenda, werkwijze, vormgeving en 
presentatie van haar bevindingen bepaalt. Voor de leden van de Rekenkamercom-
missie betekent die onafhankelijkheid en de positionering van de Rekenkamercom-
missie ten opzichte van de raad dat een goed bestuurlijk gevoel en inlevingsvermo-
gen in de positie van de raad en het college van b&w vereist is. Op die manier kan 
elk bestuursorgaan zijn eigen specifieke rol in het openbaar bestuur adequaat vervul-
len. 
 
De gemeenteraad stelt kaders, controleert en ziet toe op de wijze waarop het college 
van B&W het beleid uitvoert. Goede controle en toezicht van de gemeenteraad op 
het bestuur en de beleidsuitvoering door B&W is een essentieel onderdeel van het 
democratisch functioneren van een gemeente. Een onafhankelijke rekenkamercom-
missie is daarbij een belangrijk instrument voor de raad om zich een oordeel te vor-
men over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid. 
De Rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
gemeentelijke beleid. Met de uit de onderzoeken getrokken conclusies en hierop ge-
baseerde aanbevelingen voor verbeteringen, heeft de gemeenteraad een instrument 
– naast andere – om zijn controlerende taak tegenover het college van B&W ade-
quaat uit te oefenen. 
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2. Werkzaamheden van de rekenkamercommissie in 2013 
 
 

2.1 Het onderzoeksprogramma 2013 
 
Op 5 september 2013 heeft de rekenkamercommissie met het presidium uit de gemeente-
raad, aan de hand van een longlist gesproken over mogelijke te onderzoeken onderwerpen. 
Een leidraad bij de keuze was dat het een onderwerp moest zijn die de rekenkamercommis-
sie in 2013, via een quick scan, kon uitvoeren. Een quick scan omdat de rekenkamercom-
missie het onderzoeksrapport graag aan de gemeenteraad willen presenteren voor de ver-
kiezingen op een moment dat de raad het óók nog kon bespreken. 

 
Onderwerpen op de longlist 2013 
 

Algemeen 
Europese aanbestedingsprocedures 
Effectiviteit van subsidies  
Effectiviteit van inspraakprocedures 
Interactieve beleidsvorming en Burgerparticipatie 
 
Communicatie 
Publieke dienstverlening 
 
Jeugdzaken 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Jeugdzorg in de gemeente  
Jongerenwerk in de gemeente 
 
Sociale zaken 
Hoe is de re-integratie vormgegeven en hoe ontwikkelt het re-integratiebeleid zich 
 
Veiligheid 
Verkeersveiligheid rondom scholen 
Veiligheid in de woonomgeving 
Verkeersveiligheid algemeen 
 
Wonen 
Woningenbeleid  
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Onderzoeksthema 2013 
 
De rekenkamercommissie heeft ervoor gekozen om als te onderzoeken onderwerp 
voor dit jaar te kiezen voor de verkeersveiligheid rondom scholen. De keuze viel op 
dit onderwerp omdat het onderwerp gesteund werd door het presidium en de betrok-
kenheid van de inwoners uit Ommen groot is. Dit waren belangrijke criteria voor de 
rekenkamercommissie bij de selectie van onderwerpen. Daarnaast was het een the-
ma dat goed in 4 maanden afgerond kan worden omdat het een op zichzelf staand 
onderwerp is.   
 
De rekenkamercommissie wilde graag onderzocht hebben  
1. Of de verkeersveiligheid rondom scholen voldoende is en welke mogelijkheden 

zijn er voor verbetering 
2. Wat de gemeente gedaan heeft om de verkeersveiligheid rondom scholen te op-

timaliseren 
3. Welke rol het college van B&W en de gemeenteraad gespeeld heeft bij het ver-

beteren van de verkeersveiligheid rondom scholen 
 
Het antwoord op deze centrale vraag op basis van het onderzoek is: 

• De verkeersveiligheid rondom 7 scholen is onvoldoende. Veel genoemde 
oorzaak van onveiligheid is het beperkte aantal parkeerplaatsen met 
chaotische verkeerssituaties tot gevolg op breng- en haaltijden; 

• De gemeente Ommen heeft geen specifieke inrichtingseisen voor de straten 
rondom de scholen; 

• De gemeente besteedt zowel in het GVVP als in de MJPB’s aandacht aan de 
verkeersveiligheid rondom scholen. Hierbij zijn echter geen SMART-doelen 
geformuleerd of locaties aangewezen die specifiek aandacht behoeven. 

• Op basis van signalen vanuit scholen zijn incidenteel fysieke aanpassingen 
gedaan in de omgeving van scholen. 

 
Enkele aanbevelingen die de rekenkamercommissie doet: 

• Formuleer doelen in het GVVP en in de MJPB’s SMART of wijs locaties aan 
die specifieke aandacht nodig hebben.  

• Zorg dat er indicatoren bij  de doelstellingen komen of dat de doelstellingen 
een specifieke financiële vertaling krijgen. 

• Stel specifieke inrichtingseisen op voor de inrichting van wegen en openbare 
ruimte rondom de scholen. Dan kunnen preventief onveilige situaties opgepakt 
of voorkomen worden.  

• Zorg dat de geconstateerde verkeersonveilige situaties worden aangepakt. 

• Zorg dat de verkeersveiligheid rondom scholen regelmatig op de agenda staat 
van reguliere overleggen, zoals het overleg met de politie. 

 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 januari 2014 de bestuurlij-
ke reactie op het rapport toegestuurd.  
Het rapport is op 6 februari 2014 in de raadscommissie en op 20 februari in de raad  
behandeld. 
 
‘Companen adviesbureau voor woningmarkt en leefomgeving’ uit Arnhem heeft het 
onderzoek uitgevoerd.  
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3. Overzicht kosten 2013 Rekenkamercommissie Ommen 
 
 

Lidmaatschap NVRR 2013                      €230,00 

Opmaak personeelsadvertentie Rekenkamer     € 55,00 

Advertentie Leden Rekenkamer                € 3.181,50 

Onderzoek Verkeersveiligheid en scholen € 7.000 

  

Subtotaal € 10.466,50 

 

 

4343750 Presentiegelden 

 

Presentiegeld FPM Willeme                         € 1.092,00 

Presentiegeld AAdBoer                        € 822,00 

Presentiegeld Dhr. Boekel                           € 548,00 

  

Subtotaal €2.462,00 

 

4343751 Reis- en verblijfkosten 

 

Reiskosten FPM W illeme                           € 120,96 

Reiskosten AAdBoer                           € 92,40 

Reiskosten dhr. Boekel € 74,00 

  

Subtotaal € 287,36 

 

4424100 Bijdr.Overh.excl.Rij 

 

Secr. Rekenkamer 1e kwartaal 2013           € 1.612,95 

Secr. Rekenkamer 2e kwartaal 2013           €  1.612,95 

Secr. Rekenkamer 3e kwartaal 2013           €  1.612,95 

Secr. Rekenkamer 4e kwartaal 2013           €  1.612,95 

  

Subtotaal € 6.451,80 
 
 

Totaal € 19.677,66 

Begroot € 24.900,-- 

Overschot 2013 € 5.222,34 

 

 


