Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Zundert
Hoe ziet je baan er uit?
De voorzitter is het gezicht van de Rekenkamercommissie en draagt de visie van de
commissie naar buiten toe proactief uit. Je hebt een goede en effectieve relatie met
de Raad en het College van B&W. Intern draagt je bij aan een goede en effectieve
werksfeer en bevorder je het optimaal functioneren van de commissie. Je organiseert
het bijeenkomen van de commissie, leidt de vergaderingen en zorgt voor zorgvuldige
besluitvorming .Je bewaakt de kwaliteit van onderzoeken en bent verantwoordelijk
voor het ontwikkelen van een visie van de Rekenkamercommissie.








Je creëert draagvlak voor de onderzoeksresultaten zowel in als buiten de
commissie;
Je bent het eerste aanspreekpunt voor het gemeentebestuur en anderen en
het gezicht naar buiten en zorgt voor externe communicatie naar gemeente,
raad, gemeentelijke organisatie en instellingen die onderwerp zijn van
onderzoek;
Je bent je bewust van zaken die bij de gemeente Zundert spelen en hebt een
(politieke) antenne voor onderwerpen die zich voor onderzoek lenen;
Je bent in gezamenlijkheid met de andere (raads)leden van de commissie
verantwoordelijk voor het functioneren van Rekenkamercommissie;
Je gaat overeenkomsten met derden aan ter vervulling van taken van de
rekenkamercommissie;
Je bent binnen de Rekenkamercommissie eindverantwoordelijk voor de
aansturing van de ambtelijke ondersteuning en de leden en hebt de
budgetverantwoordelijkheid.

Wat vragen we?





Onafhankelijkheid van het lokaal bestuur;
Een academisch werk- en denkniveau op bestuurlijk, financieel, juridisch
gebied;
Goed gevoel voor politieke verhoudingen en bestuurlijke processen;
Ruime bestuurlijke ervaring en affiniteit met de gemeentelijke overheid;










Kennis van (beleids) onderzoek en aantoonbare aanvaring op dit gebied;
Onafhankelijke en professionele opstelling in het politiek/bestuurlijk
krachtenveld;
Representatieve en communicatieve vaardigheden;
Maatschappelijke betrokkenheid;
Kennis van een of meer beleidsterreinen (inclusief overheidsfinanciën) van de
gemeentelijke overheid;
Het kunnen (verder) ontwikkelen van een relatienetwerk met de gemeenteraad
en andere betrokkenen in de lokale politiek en andere rekenkamers in de
omgeving;
Empatisch vermogen en de vaardigheid om verbindingen te leggen bij
tegenstrijdige belangen;

Belangrijke voorwaarde voor deze functie is:
De voorzitter mag geen andere functies bekleden die een onafhankelijke
oordeelsvorming ten aanzien van de gemeente Zundert belemmeren, conform artikel
81f Gemeentewet (met uitzondering van lid 1k en lid 1q). De voorzitter heeft binding
met de gemeente Zundert. De voorzitter beschikt over (meer dan) voldoende tijd
voor de uitoefening van het voorzitterschap. Flexibiliteit is hierin vereist.
Wat bieden we?
De voorzitter ontvangt de maximale vrijwilligersvergoeding die jaarlijks wordt
vastgesteld (voor 2020 is de vergoeding : € 1700 netto)
Nieuwsgierig?
Solliciteer dan direct. Stuur je CV en motivatiebrief in voor 31 oktober aanstaande
middels het sollicitatieformulier behorende bij deze functie
op www.werkeninwestbrabant.nl. (zie webadres). Voor meer informatie over de
vacature kun je contact opnemen met Marco Schuurmans, ambtelijk secretaris,
telefoonnummer 06-14633854.
Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Natascha
Scholten, HR adviseur, telefoonnummer 076-5995600.

We kijken uit naar je reactie!

