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REKENKAMERCOMMISSIE OMMEN JAARVERSLAG 2022 
 
1. Inleiding 
 
De Rekenkamercommissie Ommen ondersteunt de gemeenteraad in haar  
kaderstellende en controlerende taken. Volgens artikel 182 Gemeentewet onder-
zoekt de Rekenkamercommissie de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtma-
tigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.  
  
In de praktijk doet de Rekenkamercommissie onderzoek naar (een van) deze 3 the-
ma’s aan de hand van de volgende vragen: 
1. Heeft het gemeentebestuur (college en raad) bereikt wat ze wilde bereiken? 
2. Heeft het gemeentebestuur gedaan wat het zou doen? 
3. Heeft dit gekost wat het mocht kosten en zijn daarbij de (vastgelegde) regels en 
afspraken nageleefd? 
 
De Rekenkamercommissie kan dus kijken naar 
• de manier waarop het beleid is voorbereid en geformuleerd; 
• de manier waarop het is uitgevoerd; 
• de aansluiting tussen beleid en uitvoering: is de uitvoering in lijn met wat het  
bestuur zich had voorgenomen en zijn de ambities wel realistisch gelet op de ‘span-
kracht’ van de uitvoering; 
• het lerend vermogen van het bestuur: evalueert het bestuur en trekt het bestuur er 
lessen uit en neemt het op basis daarvan adequate maatregelen. 
 
De gemeenteraad van Ommen heeft een onafhankelijke Rekenkamercommissie, die 
bestaat uit externe, niet uit de raad gekozen leden. Een onafhankelijke Rekenkamer-
commissie is een belangrijk instrument voor de raad om zich een oordeel te vormen 
over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid. Goede controle 
en toezicht van de gemeenteraad op het bestuur en de beleidsuitvoering door bur-
gemeester en wethouders is een essentieel onderdeel van het democratisch functio-
neren van een gemeente. Met de uit de onderzoeken getrokken conclusies en hierop 
gebaseerde aanbevelingen voor verbeteringen, heeft de gemeenteraad een instru-
ment – naast andere – om zijn controlerende taak tegenover het college van burge-
meester en wethouders adequaat uit te oefenen. 
 
De onafhankelijkheid van de Rekenkamercommissie geeft dat zij zelfstandig haar 
onderzoeksagenda, werkwijze, vormgeving en presentatie van haar bevindingen be-
paalt. Voor de leden van de Rekenkamercommissie betekent die onafhankelijkheid 
en de positionering van de Rekenkamercommissie ten opzichte van de raad dat een 
goed bestuurlijk gevoel en inlevingsvermogen in de positie van de raad en het colle-
ge van burgemeester en wethouders vereist is. Op die manier kan elk bestuursor-
gaan zijn eigen specifieke rol in het openbaar bestuur adequaat vervullen. 
 
De leden van de Rekenkamercommissie in 2022 zijn: 
Frans Willeme (voorzitter), Monique Polder  (t/m juni 2022) en Mirjan Oude Vrielink 
(t/m juni 2022). 
 
De Rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, Bregien 
Goosselink. 
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2. Werkzaamheden van de Rekenkamercommissie in 2022 
 
2.1 Twee vacatures lid Rekenkamercommissie 
 
Bij hun aantreden in 2013 zijn alle Rekenkamercommissieleden voor drie jaar be-
noemd met de mogelijkheid van verlenging met drie jaar. Van die verlenging hebben 
alle drie de leden gebruik gemaakt. Daarna is besloten dat niet alle drie de leden ge-
lijktijdig aftreden, maar dit trapsgewijze gaan doen. Dit om te voorkomen dat in de 
afgelopen jaren opgebouwde ervaring en deskundigheid verloren gaat.  
 
Twee leden van de Rekenkamercommissie waren in de afgelopen twee jaar om die 
reden gestopt met hun werkzaamheden. Daarvoor in de plaats zijn twee nieuwe le-
den aangenomen. Per 1 juli 2022 zijn deze twee leden van de Rekenkamercommis-
sie gestopt met hun werkzaamheden voor de Rekenkamercommissie Ommen in ver-
band met de onverenigbaarheid met hun andere werkzaamheden. Tot op heden zijn 
deze vacatures nog niet ingevuld. Meer daarover onder ontwikkelingen in 2023. 
 
2.2 Onderzoek 2021 naar de wijze waarop de gemeente Ommen omgaat mel-
dingen, klachten en bezwaren. 
 
In het onderzoek 2021 van de Rekenkamercommissie Ommen is de centrale vraag: 
op welke wijze worden bij de gemeente Ommen meldingen, klachten en bezwaren 
afgehandeld en is dat navolgbaar, zodat er verbeteringen toegepast kunnen worden? 
 
Voor het onderzoek bestudeerden de onderzoekers van KplusV documenten en zijn 
interviews gehouden met bestuurders, ambtenaren en inwoners. Ook heeft de Re-
kenkamercommissie samen met de onderzoekers gesproken met de raad. Dit alles 
heeft geleid tot een onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen gebaseerd 
op feiten, interviews en gesprekken. 
 
Op 9 juni 2022 heeft de presentatie plaatsgevonden in de raadscommissie van het 
onderzoek 2021 hoe de gemeente Ommen omgaat met meldingen, klachten en be-
zwaren. Op 23 juni 2022 vond de raadsvergadering plaats over het onderzoek 2021. 
 
De Rekenkamercommissie is verheugd dat het onderzoeksrapport goed is ontvangen 
door de gemeenteraad en het college en dat zij aan de slag willen met de resultaten 
uit het onderzoek. 
 
2.3 Onderzoek 2022 naar de invloed van de raad bij de organisatieontwikkeling. 
 
De Rekenkamercommissie heeft op 18 november 2021 met het Presidium gesproken 
over het onderzoeksthema 2022. De Rekenkamercommissie heeft mede op basis 
van dit overleg gekozen voor een onderzoek naar de invloed van de raad bij de or-
ganisatieontwikkelingen. De gemeenteraad wil graag weten op welke wijze zij in het 
verleden invloed heeft uitgeoefend en hoe dat voor de toekomst goed georganiseerd 
kan worden.  
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Het doel van het onderzoek is de gemeenteraad te adviseren over zijn rol bij uitbe-
steding van gemeentelijke taken en samenwerkingsverbanden van de gemeente 
Ommen in het kader van de constructie van regie-netwerk gemeente waarvoor Om-
men heeft gekozen. Het onderzoek draagt bij aan de verdere professionalisering van 
de gemeenteraad van Ommen. 
 
Doordat het rapport 2021 later is gepresenteerd, veroorzaakt door corona en het 
moeilijk was om afspraken te maken, is ook het onderzoeksproces in 2022 opge-
schoven. Om die reden is niet het gehele beschikbare budget 2022 in 2022 besteed. 
 
2.4 Activiteiten in 2022 
 
In chronologische tijdsvolgorde zijn er de volgende contactmomenten geweest met 
de gemeenteraad. 
19 mei: overleg met het Presidium 
  9 juni: presentatie en aanbieding onderzoeksrapport 2021 aan de raadscommissie 
23 juni: behandeling van het onderzoeksrapport 2021 in de gemeenteraad 
 
De onderzoeksrapporten zijn te vinden op de website van de Rekenkamercommissie 
Ommen: Stukken rekenkamercommissie Ommen 
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3. Overzicht kosten 2022 Rekenkamercommissie Ommen 
 
 
 
 
 
Onderzoekskosten € 10.000,-  
Contributie NVRR €      270,00 
 
Kosten Rekenkamercommissie 
Representatiekosten 

€  13.451,50 
€       255,00 

 
 
Totaal uitgegeven €  23.976,50 
Beschikbare budget €  35.500,- 
Overschot 2022* €  11.523,50 
 

 Doordat het rapport 2021 later is gepresenteerd veroorzaakt door corona is ook het on-
derzoeksproces in 2022 opgeschoven. Om die reden is niet het gehele beschikbare 
budget 2022 in 2022 besteed. 
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4. Jaarplan 2023  
 
Ontwikkelingen in 2023 
Op 1 januari 2023 is de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking getre-
den. Voor de Rekenkamer Ommen heeft dit geen grote consequenties omdat de Re-
kenkamercommissie altijd 3 onafhankelijke leden heeft gehad. Met de 2 vacatures 
rekenkamerleden en het feit dat de benoemingstermijn van de voorzitter dit jaar af-
loopt zullen er in 2023 opnieuw drie onafhankelijke leden benoemd worden. Daar-
mee voldoet de rekenkamer aan de voorwaarde dat voor 1 januari 2024 er een onaf-
hankelijk functionerende rekenkamer moet zijn. 
De gemeenteraad van Ommen heeft onderzocht of er een eigen onafhankelijke re-
kenkamer, een gezamenlijke (regionale) rekenkamer of een rekenkamer met een 
directeursmodel zou moeten komen. De gemeenteraad heeft besloten de huidige 
vorm voort te zetten en een eigen rekenkamer in te stellen. 
 
Onderzoeksthema 2023 
 
De rekenkamer heeft op 17 mei 2023 een overleg met het Presidium om te spreken 
over de mogelijke onderzoeksthema’s 2023. Naar verwachting zal het onderzoek 
2023 in de tweede helft van 2023 worden uitgevoerd. 
 
 
BEGROTING 2023 
 
Beschikbare budget € 35.500,-  

Kosten Rekenkamer   € 14.000,- 

Onderzoek   € 20.500,00 

Contributie NVRR  €      270,00 

Representatiekosten  €      300,00 

Onvoorzien  €      450,00 

Totaal  €  35.500,00 

 


