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De NVRR zoekt een onderzoeker/procesbegeleider onderzoek 'ideale 
Gemeentelijke Rekenkamer' (GRK)  
 
Inleiding en toelichting 
De algemene ledenvergadering van de NVRR heeft het bestuur verzocht een verkennend 
onderzoek te (laten) doen naar het passende budget voor – m.n. gemeentelijke – 
rekenkamers, de GRK. Daarvoor is een notitie opgesteld en op het congres 2016 met leden 
besproken. Conclusie is dat niet aan de hand van de feitelijke toestand in de gemeentes een 
uitspraak over een passend budget kan worden verworven.  
Daarom heeft het bestuur besloten tot een andere benadering. Daarin staat “de ideale GRK” 
voorop. In deze fictieve GRK komt niet alleen bijvoorbeeld de omvang van de gemeente tot 
uiting maar zeker ook het ambitie niveau van de gemeenteraad. Er is dus niet één, maar er 
zijn meerdere “ideale GRK’s” te beschrijven. 
Later kunnen deze als onderlegger dienen voor een doorrekening van het passende budget. 
 
Wat willen we met dit project bereiken 
Meer transparantie en gedeelde opinie over de randvoorwaarden waarbinnen 
rekenkamer(commissie)s moeten functioneren . 
 
Wat gaan we daarvoor doen 
1) Het besluit van het bestuur nader uitwerken in een notitie. 
2) De notitie binnen de vereniging bespreken en met belanghebbenden  
 (zoals Raadslid.nu) daarbuiten bespreken. 
3) De handreiking inzake het passend budget vaststellen. 
 
Wat vragen wij? 
Een onderzoeker/ procesbegeleider die: 

 Met kennis van zaken bovengenoemd onderzoek uitvoert en het proces van 
bespreken begeleid; 

 Met een grote mate van zelfstandigheid kan werken; 

 Gevoel heeft voor bestuurlijke verhoudingen; 

 Met enthousiasme discussies kan ondersteunen; 

 Flexibel inzetbaar voor 100 uren gedurende geheel 2017. 
 
Wat bieden wij? 
Het gaat nadrukkelijk om een overeenkomst van opdracht met een zelfstandig 
onderzoeker/bureau, niet om een dienstverband. Het uurtarief bedraagt maximaal  
€ 100 (excl. BTW).  Het NVRR-verenigingsbureau (MOS) biedt ondersteuning. 
 
Reacties (motivatie & C.V.  met referentie) ontvangen wij graag uiterlijk 14 augustus 2017 
per mail op caroline.loomans@nvrr.nl. 
Bedoeling is dat vervolgens snel een keuze wordt gemaakt opdat direct na de zomer de 
opdracht kan worden uitgevoerd. Voor december 2017 moet de opdracht zijn afgerond. 
 
Voor meer informatie mail aan info@nvrr.nl of robert.douma@nvrr.nl. 
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