
 

 

 

 

 

Schriftelijke vragen artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad Ommen 

Ingediend door: Ommer VVD fractie 

d.d.: 17 mei 2022  

Betreft: Provinciale en regionale subsidie regelingen. 

 

Geacht College, 

Naar aanleiding van het krantenbericht in de stentor over de Boomdeeldagen1 en gezien de 

hoeveelheid ontwikkelingen in woningbouw en rood voor rood regelingen. Het feit dat Ommen een 

regiegemeente is met als werktitel Ommen 4.0. Hierin juist de regie wil houden en uitvoerend elders 

kan zijn. Dit een trend is bij andere overheden en uitvoeringsorganisaties om de gemeente de regie 

te laten doen terwijl zij de verstrekker zijn. 

 Heeft de VVD fractie de volgende vragen. 

1) Heeft het college notie genomen van het nieuws in omliggende gemeenten? Zo nee, waarom 

niet? 

2) Is het college bekend met de regeling2, zo nee waarom niet? 

3) Hoe is het mogelijk dat alle omliggende gemeenten wel het bestaan kennen en dit als 

uitvoeringsorganisatie op zich nemen? 

4) Is dit niet juist waar Ommen 4.0 om draait, dit uitstekend uit te kunnen voeren als regie 

organisatie? 

5) Zijn er meer regelingen op provinciaal, waterschap niveau die het college niet uitvoert als 

regie gemeente? Welke zijn dit? Zo ja, waarom niet? 

6) Is het niet zo dat Ommen 4.0 zich ook dient in te zetten voor voordelen voor inwoners en 

niet alleen regiegemeente is aan de lastenkant voor inwoners? 

7) Is het college bereidt om alsnog direct contact op te nemen met landschap Overijssel en de 

provincie om deze regeling ook in Ommen van kracht te laten zijn? zo ja, wanneer? zo nee, 

hoe kan dat? 

8) Is het college bereidt om alerter en actiever op regelingen vanuit andere overheden te 

acteren en uit te voeren (regie houden)? Dit omdat onze inwoners hiervoor ook landelijk 

belasting hebben afgedragen. Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet? 

 
1 Bomen en planten voor een kwart van de prijs: deze gemeentes doen mee aan de Boomdeeldagen | Raalte | 
destentor.nl 
2 Boomdeeldagen | Landschap Overijssel 
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