
  

VACATURE 

Voor de Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand  

zijn wij m.i.v. 1 september 2017 op zoek naar:  

een voorzitter én een nieuw lid 

  

De rekenkamercommissie 
De rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand werkt voor de gemeenteraden van Barneveld, 
Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde. 
De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van 
het gemeentelijk beleid. De rekenkamercommissie bestaat uit een externe voorzitter en vier 
externe leden. De leden en de voorzitter beschikken ieder over expertise op verschillende 
beleidsterreinen. Ze worden ondersteund door twee parttime ambtelijk 
secretarissen/onderzoekers.  
 
De functies 
De voorzitter en de leden van de rekenkamercommissie bepalen de onderzoeksonderwerpen 
voor elk van de negen deelnemende gemeenten. Gezamenlijk stellen de leden van de 
rekenkamercommissie en de voorzitter de onderzoeksopzet op. De secretarissen 
ondersteunen hierbij. Voor elk onderzoek wordt één lid aangewezen als 
onderzoekscoördinator. De onderzoekscoördinator participeert actief in het onderzoek door 
het houden van interviews en het becommentariëren van (concept)onderzoekrapportages. 
Ook presenteren de voorzitter en/of de onderzoekcoördinator de onderzoeksrapporten in de 
vergaderingen van de auditcommissies, raadscommissies en/of gemeenteraden. Daarnaast 
becommentariëren de leden van de rekenkamercommissie alle overige onderzoekrapportages 
van de rekenkamercommissie. Ook volgen de voorzitter en de leden de ontwikkelingen van de 
deelnemende gemeenten. De leden zijn gesprekspartner van de auditcommissies en 
begeleidingscommissies van de gemeenteraden. Bij een vergadering van een auditcommissie 
of begeleidingscommissie is zo nodig een lid van de rekenkamercommissie aanwezig.  
 
De voorzitter is aanvullend eindverantwoordelijk voor het budget van de 
rekenkamercommissie, voor de kwaliteit van de rekenkamerproducten en voor een adequate 
interne organisatie van de rekenkamercommissie. De voorzitter stuurt de ambtelijke 
secretarissen aan.  
 
Tijdsbesteding en vergoeding 
De tijdsbesteding bedraagt ongeveer 120 uur per jaar (gemiddeld 10 uur per maand met 
piekbelasting). De vergoeding bedraagt € 51,- bruto per daadwerkelijk ingezet uur. De 
voorzitter ontvangt daarnaast als extra vergoeding € 1020,- per jaar.  
Reiskosten worden vergoed op basis van € 0,19 per km, reistijd wordt niet vergoed.  
Het gaat om een benoeming van zes jaar (herbenoeming is mogelijk). 
 
Vereisten 

 U bent flexibel beschikbaar: vergaderingen van de rekenkamercommissie (gemiddeld 
vijf keer per jaar), raadscommissies en gemeenteraden vinden meestal in de avond 
plaats. Onderzoekswerkzaamheden, zoals interviews zijn meestal overdag.  

 U bent onafhankelijk ten opzichte van de organen en organisaties van de deelnemende 
gemeenten en naar taak of functie bent u niet verbonden aan instellingen die diensten 
verlenen aan de gemeenten. 

 



 
Gewenste kwaliteiten 

 een HBO+/WO werk- en denkniveau; 

 ervaring en affiniteit met het doen van (onafhankelijk) onderzoek; 

 actuele kennis van/ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen, ontwikkelingen in 
het lokale domein en ambtelijke processen; 

 aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid; 

 oog voor de relatie tussen inwoner en overheid; 

 uitstekende representatieve en communicatieve vaardigheden; 

 breed inzetbaar en specifiek voor het lid bij voorkeur expertise op gebied van 
ruimtelijke ontwikkeling/omgevingswet; 

 gericht op het bewerkstelligen van leereffecten bij de gemeenten en niet op 
afrekenen. Van belang hierbij is een positieve houding gericht op de toekomst; 

 analytisch vermogen voor objectieve en onafhankelijke oordeelsvorming; 

 inventief en creatief bij het uitvoeren van onderzoeken en het aandragen van 
onderzoeksonderwerpen; 

 in een team kunnen samenwerken; 

 integer en onafhankelijk. 
 

Voor de voorzitter gelden aanvullend de volgende kwaliteiten 

 beschikken over samenbindend vermogen; 

 in staat om de activiteiten van de rekenkamercommissie zowel in- als extern met gezag 
uit te dragen; 

 goede bereikbaarheid overdag (telefonische en/of per mail) voor regelmatige 
afstemming met de secretarissen. 

 
Interesse 
Kijk voor meer informatie op de website www.rkvalleienveluwerand.nl . U kunt ook bellen met 
Michel Visser (vicevoorzitter van de rekenkamercommissie) op 06 - 52 59 97 97  of met Bea 
Meijboom (secretaris/onderzoeker van de rekenkamercommissie) op 06 – 101 55 321 of met 
Erik van Steden (griffier van de gemeente Barneveld) op 0342 – 495 300.  
 

U kunt reageren op deze vacature tot en met 19 februari 2017. De selectiegesprekken voor de 
vacature van voorzitter zijn gepland op vrijdag 24 maart (overdag). De gesprekken voor het lid 
zijn gepland op vrijdag 31 maart (overdag). Eventuele tweede gesprekken zullen plaatsvinden 
op vrijdag 7 april (overdag). De selectiegesprekken worden gevoerd door een delegatie van 
griffiers van de deelnemende gemeenten en een delegatie vanuit de rekenkamercommissie. 

Sollicitaties uitsluitend per mail, onder vermelding van sollicitatie lid of voorzitter 
rekenkamercommissie , via talentportal@barneveld.nl. 
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