
   

 
(Her)benoeming bestuursleden 
 
Susan Mathijssen; beoogd bestuurslid 
 

Suzan Mathijssen werkt als secretaris-directeur bij de 
Rekenkamer Oost-Nederland. De rekenkamer van de provincies 
Gelderland en Overijssel. Hiervoor was zij werkzaam als 
projectleider bij de Algemene Rekenkamer en de pv. voorzitter bij 
de rekenkamer van Arnhem. Haar ervaring in rekenkamerland is 
daarmee breed te noemen. Van huis uit is ze sociaal psycholoog 
en gecertificeerd operational auditor. Haar bijdrage aan de 
vereniging ziet ze als belangenvertegenwoordiger van alle 
rekenkamers. Ze wil zich inzetten om ontwikkelingen zoals 
netwerksturing zodanig te vertalen dat het voor rekenkamers 
makkelijker wordt dit mee te nemen in onderzoek.  

 

 

 

Jan Lunsing; beoogd bestuurslid 
Jan Lunsing is bestuurskundig onderzoeker en adviseur. Hij 
onderzoekt onder meer controle en kaderstelling door de raad, 
referenda, de democratische infrastructuur en bestuurskracht 
in opdracht van gemeenten, rekenkamers, ministerie van 
Binnenlandse Zaken en de VNG. Ook adviseert hij colleges en 
raadsleden bij conflicten of spanning over procedures bij 
besluitvorming. Daarnaast is hij lid van de rekenkamer-
commissie het Hoogeland en voorzitter van de rekenkamer-
commissie Midden Drenthe. 
Vanwege de hoge druk die ontstaat door dalend vertrouwen in 
de politiek hebben volgens Lunsing volksvertegenwoordigers 
stevige onafhankelijke ondersteuning nodig. Rekenkamers en rekenkamercommissies, die 
sinds de Wet op de dualisering verplicht zijn, kunnen die ondersteuning bieden als ze 
daartoe voldoende zijn geoutilleerd. Lunsing hoopt via de NVRR te helpen na te denken, te 
informeren en debatten te organiseren over hoe de rekenkamerfunctie daartoe een positieve 
rol kan en moet vervullen. 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

Jan de Ridder; voorzitter 
De afgelopen vier jaar ben ik uw voorzitter geweest. Het was 
een periode waarin we dankzij subsidie van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken stappen hebben kunnen zetten naar 
verdere professionalisering. Het actieplan lokale rekenkamers 
van Plassterk heeft - om het wat eufemistisch uit te drukken - 
het debat binnen de vereniging gestimuleerd. Het debat was 
soms heftig, maar we zijn er wel als vereniging samen 
uitgekomen. 
  
Graag stel ik mij kandidaat om het voorzitterschap nog een 
periode van vier jaar op me te nemen. Ik hoop daarbij op uw steun. Ik ben niet een 
voorzitter die op zijn handen gaat zitten en op de winkel past. Ik vind het belangrijk dat de 
kringen binnen de vereniging voor ontmoeting en samenwerking worden gestimuleerd en 
gefaciliteerd. Scholing en het delen van informatie is nuttig. We zullen elkaar moeten 
steunen als het gaat om het krijgen van passende budgetten. Het rekenkamerkompas zal 
nog verder moeten worden ontwikkeld en gestandaardiseerd, zodat het externe werking 
krijgt. Kortom: uitdagingen genoeg. En waarschijnlijk ook genoeg debat en ruis. Ik vind dat 
niet erg. Ik hoor vaak: "we zijn natuurlijk kritisch en soms ook scherp, maar we zijn geen 
afrekeningkamer".  Dat is ook de sfeer waar ik naar streef de komende vier jaar in de 
vereniging: scherp, gericht op beter worden, maar wel opbouwend vanuit de overtuiging 
dat we een boodschap hebben aan elkaar. 

 

 


	(Her)benoeming bestuursleden  Susan Mathijssen; beoogd bestuurslid
	Jan Lunsing; beoogd bestuurslid
	Jan de Ridder; voorzitter

