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1. Inleiding 
 
De Rekenkamercommissie Ommen vindt het belangrijk om aan de raad en andere 
belangstellenden aan te geven welke werkzaamheden zij heeft gedaan in 2014, wel-
ke resultaten zijn behaald en welke kosten verbonden waren aan de werkzaamhe-
den.  
 
De gemeenteraad van Ommen heeft een onafhankelijke Rekenkamercommissie, die 
bestaat uit externe, niet uit de raad gekozen leden. De leden van de rekenkamer-
commissie 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 inlevingsver-
mogen in de positie van de raad en het college van burgemeester en wethouders 
vereist is. Op die manier kan elk bestuursorgaan zijn eigen specifieke rol in het 
openbaar bestuur adequaat vervullen. 
 
De gemeenteraad stelt kaders, controleert en ziet toe op de wijze waarop het college 
van burgemeesters en wethouders het beleid uitvoert. Goede controle en toezicht 
van de gemeenteraad op het bestuur en de beleidsuitvoering door burgemeester en 
wethouders is een essentieel onderdeel van het democratisch functioneren van een 
gemeente. Een onafhankelijke rekenkamercommissie is daarbij een belangrijk in-
strument voor de raad om zich een oordeel te vormen over de doelmatigheid en doel-
treffendheid 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 burgemeester 
en wethouders adequaat uit te oefenen. 
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2. Werkzaamheden van de rekenkamercommissie in 2014 
 
Onderzoeksrapport 2013 ‘Verkeersveiligheid rondom scholen’ 
Op 6 februari 2014 is het rapport ‘Verkeersveiligheid rondom scholen’ aan de raads-
commissie aangeboden. Op 20 februari 2014 is het rapport behandeld in de gemeen-
teraad. 
 
 
Onderzoek naar burgerparticipatie        
Op 7 april 2014 heeft de rekenkamercommissie met het presidium uit de gemeente-
raad de onderzoeksonderwerpen 2014 besproken. De voorkeur van het presidium 
ging uit naar het doen van onderzoek naar burgerparticipatie. De rekenkamercom-
missie heeft deze voorkeur gevolgd. De rekenkamercommissie heeft voor dit onder-
werp gekozen omdat burgerparticipatie een thema is dat breed in de samenleving 
staat. Dit zijn belangrijke criteria voor de rekenkamercommissie bij de selectie van 
onderwerpen. 
Verder kan het, in de huidige raadsperiode, van belang zijn om de conclusies en 
aanbevelingen die uit het onderzoek komen te betrekken bij toekomstige burgerparti-
cipatietrajecten. De focus ligt voor burgerparticipatie op de thema’s waarbij de inwo-
ners van de gemeente Ommen betrokken zijn geweest. 
 
De rekenkamercommissie heeft op 15 april 2014 aan het presidium uit de gemeente-
raad gevraagd of zij aanvullingen heeft bij de participatietrajecten die de rekenka-
mercommissie geselecteerd had: 
College uitvoeringsprogramma 2010-2014 
Exploitatie Olde Vechte  
Opstellen Gemeentelijk Omgevingsplan 
Reconstructie Ommen Zuid- Hessel Mulertbrug 
Inrichting Dantehofjes 
Pizzaoverleggen Transitie Sociaal Domein 
 
De rekenkamercommissie heeft hierop van één raadslid een reactie gehad. 
 
Uit de 6 participatiedossiers heeft de rekenkamercommissie 5 onderwerpen geselec-
teerd voor verder onderzoek. Exploitatie d’Olde Vechte viel af omdat het thema op 
moment van start van het onderzoek nog niet was afgerond. Exploitatie van de Olde 
Vechte betrof een nog lopend traject. Gezien de vraagstelling van het onderzoek dat 
sterk gericht is op de uitvoering van participatietrajecten en het resultaat daarvan 
konden de onderzoeksvragen voor exploitatie Olde Vechte, niet (volledig) beant-
woord worden. Daarom is dit participatietraject buiten beschouwing gelaten.  
 
Gedurende het onderzoek bleek verder dat bij het College uitvoeringsprogramma 
2010-2014, de gemeente de contactgegevens van inwoners die bij dit traject betrok-
ken waren, niet heeft geregistreerd. Zodoende was het niet mogelijk dit traject gede-
gen te onderzoeken, omdat de ervaringen van extern betrokkenen niet gehoord kon-
den worden. Gezien het beperkte aantal participatietrajecten dat bij de inventarisatie 
naar voren kwam, kon geen ander traject ter vervanging worden geselecteerd. 
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De hoofdvragen en deelvragen voor het onderzoek zijn aan de gemeenteraad voor-
gelegd met de vraag of daar aanvullingen op zijn. Er zijn geen aanvullingen van de 
raad daarop gekomen. 
 
De conclusies uit het onderzoek zijn: Ommen geeft over het algemeen naar tevre-
denheid van extern betrokkenen invulling aan burgerparticipatie. Gemeentelijke be-
trokkenen zien burgerparticipatie als een effectief middel om in het voortraject draag-
vlak te creëren om zo knelpunten gedurende de uitvoering te voorkomen. Er zijn ver-
beteringen voor bijvoorbeeld de evaluatie van de trajecten. Dat gebeurt nu niet con-
sequent, waarmee het leereffect binnen de organisatie onvoldoende geborgd is. 
 
Op 5 februari 2015 is het onderzoek naar burgerparticipatie in de raadscommissie 
besproken en op 19 februari 2015 in de gemeenteraad van Ommen. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door Adviesbureau Necker van Naem uit Utrecht.  
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3. Besteding van het budget 
 
Overzicht kosten 2014 Rekenkamercommissie Ommen 
 
 
Secr. Rekenkamer 1e kwartaal 2014     €  1.612,47 
Secr. Rekenkamer 2e kwartaal 2014           €  1.612,47 
Secr. Rekenkamer 3e kwartaal 2014          €  1.612,47 
Secr. Rekenkamer 4e kwartaal 2014           €  1.612,47 
  
Subtotaal € 6449,88 
 
 
4343591 Ov.uitgaven 
 
1e termijn onderzoek burgerparticipatie € 7.245,48 
BTW correctie € 1.257,48       - 
Leergang beleidsonderzoek Goosselink €    816,75 
Slottermijn onderzoek burgerparticipatie € 4.362,00 
  
Subtotaal € 11.166,75 
 
4343750 Presentiegelden 
 
Presentiegeld FPM  Willeme                         € 1.638,00 
Presentiegeld AA d Boer                        € 1.233,00 
Presentiegeld K. Boekel                           € 1.233,00 
  
Subtotaal € 4.104,00 
 
4343751 Reis- en verblijfkosten 
 
Reiskosten FPM  Willeme                           €   519,48 
Reiskosten AAdBoer                           €   366,30 
Reiskosten dhr. Boekel €   148,00 
Reiskosten Goosselink €     96,57 
  
Subtotaal € 1.130,35 
 
 
Totaal uitgegeven € 22.850,98 
Begroot € 24.402,00 
Overschot 2014 €   1.551.02 
 
 
 

  


