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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 2016, 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 wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, mevrouw 
Bregien Goosselink. 
 
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. Herbenoeming voorzitter en leden Rekenkamercommissie 
 
De gemeenteraad van Ommen heeft  in zijn de vergadering van 30 juni 2016 de hui-
dige voorzitter en leden van de Rekenkamercommissie Ommen  met algemene 
stemmen herbenoemd voor een nieuwe periode van 3 jaren, tot 4 juli 2019.  
Wij zijn verheugd over deze herbenoeming. In onze brief van 25 juli 2016 hebben wij 
de raad daarvoor bedankt. Hierbij willen wij nogmaals aangeven dat wij ons ervoor 
inzetten om onderzoeken uit te voeren die leiden tot een verdere kwaliteitsverhoging 
van het gemeentelijk beleid.  
 
In de presidiumvergadering van 21 november 2016 heeft de rekenkamercommissie 
aangegeven dat het in verband met de continuïteit van de werkzaamheden, goed is 
dat de raad nadenkt over de mogelijkheid van trapsgewijze benoeming van de op-
volging van de huidige leden van de rekenkamercommissie. 
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3. Werkzaamheden van de Rekenkamercommissie in 2016 
 
3.1 Het onderzoeksthema 2015 

Op 7 januari 2016 is het rapport inkoop- en aanbestedingsbeleid in de gemeenteraad be-
handeld. De gemeenteraad heeft de aanbevelingen onderschreven. 
 

3.2 Het onderzoeksthema 2016 

Op 7 december 2015 heeft de Rekenkamercommissie met het presidium uit de gemeente-
raad de onderzoeksonderwerpen 2016 besproken. Mede op basis van het gesprek met het 
presidium heeft de Rekenkamercommissie besloten onderzoek te doen naar het woonbeleid 
van de gemeente Ommen. Aanleiding voor dit onderzoek is de nieuwe Woonvisie 2015-2025 
en de relatieve onbekendheid bij de raad over welke instrumenten hij heeft om op het woon-
beleid te sturen.  
 
De Rekenkamercommissie heeft op 16 februari 2016 aan het presidium uit de gemeenteraad 
gevraagd of zij aanvullingen hadden op de hoofd- en deelvragen die de Rekenkamercom-
missie stelt in het onderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Wij hebben hierop 
geen reactie gehad. 
 
Op 23 maart 2016 heeft de Rekenkamercommissie het jaarplan 2016 toegestuurd aan de 
gemeenteraad en het college. 
 

Het onderzoek naar het woonbeleid is uitgevoerd door onderzoeksbureau RIGO Research 
en Advies uit Amsterdam.  
 
Het uitgebrachte rapport bevat de bevindingen uit het onderzoek.  
 
De Rekenkamercommissie heeft voor het onderzoek de volgende twee hoofdvragen gefor-
muleerd:  
 
1 Sluit het woningaanbod aan bij de ontwikkelingen die Ommen graag wil?  

2 Heeft de gemeenteraad voldoende sturingsmogelijkheden en weet zij die te benutten? 
 
Eén van de conclusies die uit het onderzoek naar voren kwam is dat er een vastgesteld 
woonvisiebeleid geformuleerd is en er projecten worden uitgevoerd, maar dat de verbinding 
tussen het één en het ander is dun. Dat raakt aan het belangrijkste knelpunt bij de 
sturingsmogelijkheden van de raad: een vinger aan de pols houden bij de uitvoering van de 
door de raad vastgestelde woonvisie. De raad is goed betrokken bij het opstellen van de 
woonvisie en wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van de projecten. In de 
huidige situatie zijn dat echter vaak twee gescheiden werelden. Door de projecten en het 
woonbeleid uitdrukkelijker aan elkaar te verbinden, wint de raad aan mogelijkheden om het 
woningaanbod te sturen in de richting die Ommen graag wil. 
 
Op 8 november 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders een reactie 
gegeven op het rapport. Het college geeft daarin aan dat zij begin 2017 met de raad de 
beoogde maatregelen en de realisatie tot op heden willen doornemen en ook het 
maatregelenplan voor de komende twee jaar gaan opstellen. 
 
Op 21 november heeft de rekenkamercommissie met het presidium gesproken over het 
onderzoeksthema 2017.  
 
Het rapport woonbeleid is op 12 januari 2017 aangeboden aan de raadscommissie en op 26 
januari 2017 besproken in de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de aanbevelingen on-
derschreven. 



REKENKAMERCOMMISSIE OMMEN JAARVERSLAG 2016 
 

6

 

4. Overzicht kosten 2016 Rekenkamercommissie Ommen 
 
 

 

 
Onderzoek inkoop en aanbestedingsbeleid 
RIGO Research en Advies 

€ 10.859,75 

Secretaris Rekenkamercommissie €   6.935,- 

Contributie NVRR €      235,00 
Subtotaal € 18.029,75 
 
4343750 Presentiegelden 
 
Presentiegeld FPM Willeme 2015                     € 2.184,00 

Presentiegeld AAdBoer                        € 1.233,00 
Presentiegeld Dhr. Boekel                           € 1.370,00 
Presentiegeld FPM Willeme € 2.002,00 
Subtotaal € 6.789,00 
 
4343751 Reis- en verblijfkosten 
 
Reiskosten FPM  Willeme  2015                       €    692,64 
Reiskosten FPM Willeme 2016 €    634,92 
Reiskosten AAdBoer                           €    366,30 
Reiskosten dhr. Boekel €    148,00 

Reiskosten Goosselink €    240,50 
Subtotaal € 2.082,36 
 
 
Totaal uitgegeven € 26.901.11 
Begroot € 24.402,00 
Tekort 2016 €   2.499,11 
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5. Toelichting overschrijding budget 2016 
 
De rekenkamercommissie heeft in 2016 een overschrijding van het budget van € 2.499,11. 
De reden van de overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door het feit dat kosten over 
2015 ten laste zijn gebracht van het budget 2016. 


