
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Een lid en een plaatsvervangend lid van de rekenkamer 
De gemeenteraad van Gulpen-Wittem zoekt met directe ingang een lid en een plaatsvervangend lid van de Rekenkamer Gulpen-Wittem. 

Heb jij een hart voor de publieke zaak? Dan zijn we op zoek naar jou! 

   
Wij vragen: 

WO werk- en  

denkniveau 

Politiek-bestuurlijke kennis 

 

Ervaring met onderzoek 

 

Wat bieden wij: 

€ 75,- euro per uur 

 

 Flexibel op basis van het te 

verrichten onderzoek 

 

Uitdagende gemeente 

Gulpen-Wittem, het mooiste stukje 

Nederland 

 

Gulpen-Wittem is een prachtige, 

authentieke gemeente in het centrum 

van het Zuid-Limburgse Heuvelland. 

Bekend om haar fantastische landschap, 

het vakwerk, de rust en de ruimte. 

Geliefd om haar kleinschaligheid, 

tradities, gastvrijheid en betrokken 

inwoners die zorgen voor elkaar en hun 

omgeving. We dragen met trots het 

Cittaslow keurmerk, dat deze 

eigenschappen erkent. Circa 14.250 

inwoners, 10 dorpskernen, 12 gehuchten, 

met elkaar verbonden via de rivieren 

Gulp en Geul. Het bourgondisch leven 

prikkelt de zintuigen van de bezoekers 

aan onze mooie gemeente. In de kern 

Gulpen met zijn centrumfunctie bevindt 

zich het gemeentehuis. 

 

 

 

 

 

 

De gemeenteraad/organisatie 

 

De gemeenteraad van Gulpen-Wittem telt 15 

zetels, verdeeld over 5 fracties: PRO Gulpen-

Wittem (4), CDA (4), Fractie Franssen (3), 

Balans Gulpen-Wittem (3) en Fractie Van der 

Laan (1). De coalitie wordt gevormd door de 

fracties CDA, Balans, Franssen en Van der 

Laan.  

 

Het college van burgemeester en 

wethouders wordt gevormd door de 

burgemeester en 3 wethouders. De raad 

werkt nu nog met raadsvergaderingen, 

sprekersplein, auditcommissie en 

raadsconferenties. Mogelijk vindt op korte 

termijn een herziening van de 

vergaderstructuur plaats.  

 

De griffie van de raad van Gulpen-Wittem 

wordt bemenst door een griffier, een 

parttime raadsadviseur en een parttime 

griffiemedewerker. 

 

Alle informatie met betrekking tot de 

gemeenteraad, vindt u op: 

www.gulpenwittem.bestuurlijkeinformatie.nl   

 

 

 

Taakvelden rekenkamer 

 De rekenkamer kan gevraagd en 

ongevraagd onderzoek doen en advies 

uitbrengen aan de gemeenteraad; 

 

 De rekenkamer is bevoegd tot het 

aantrekken van onderzoeksbureaus; 

 

 De rekenkamer is bevoegd tot het 

zelfstandig communiceren van de 

onderzoeken en de resultaten daarvan; 

 

 De rekenkamer is bevoegd om 

inlichtingen in te winnen bij de leden van 

het gemeentebestuur, bij medewerkers 

van de gemeente en bij derden. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gulpenwittem.bestuurlijkeinformatie.nl/


  
 

 

 

 

 

 

 

De rekenkamer 

De rekenkamer Gulpen-Wittem is een onafhankelijk orgaan van de gemeente Gulpen-Wittem, met de taak onderzoek te doen 

naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur (artikel 182 

Gemeentewet). De rekenkamer Gulpen-Wittem bestaat uit één lid en een plaatsvervangend lid.  

De rekenkamer opereert en functioneert zelfstandig en onafhankelijk. Met haar onderzoeken wil de rekenkamer een bijdrage 

leveren aan verbeteringen in het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.  

 

 

 

Herken jij je in deze omschrijving? 

 Een onafhankelijke, kritische en analytische instelling 

 Kennis van, inzicht in en gevoel voor politieke verhoudingen en bestuurlijke 

processen 

 Een academisch werk- en denkniveau 

 Ervaring met het opzetten, begeleiden en/of  uitvoeren van beleidsonderzoek 

 Maatschappelijke betrokkenheid 

 In staat om te komen tot een objectief en onafhankelijk oordeel 

 Flexibele beschikbaarheid  

 Expertise op terreinen als recht, management en organisatie, methodiek, sociaal 

domein en het fysiek domein. 

 

Benoeming 

Het lid en plaatsvervangend lid worden door de gemeenteraad benoemd voor een periode 

van zes jaar en legt de eed of gelofte af. Het lid treedt direct in functie. Het plaatsvervangend 

lid neemt de functie waar bij ontstentenis van het lid.  

 

Incompatibiliteiten 

De onafhankelijkheid van de rekenkamer staat voorop en van externe leden wordt verwacht 

dat hij of zij geen functies heeft die onafhankelijke oordeelsvorming in de weg staan. Het 

lidmaatschap is naast de wettelijke beperkingen niet verenigbaar met medewerker of 

adviseur van de gemeente Gulpen-Wittem ongeacht de aard van het dienstverband. 

 

Dit ben jij (competenties): 

 Analyseren 

 Structureren  

 Communiceren 

 Onafhankelijk 

 Initiatief  

 

 

 

 

 

 

Een lid en een plaatsvervangend lid van de rekenkamer 

 

 

   

Interesse? 

Wanneer u interesse heeft in deze functie, 

ontvangen we graag een korte motivatie en 

cv. Deze kunt u richten aan de raad en 

zenden t.a.v. de heer mr. R. Reichrath 

(raadsgriffier), griffie@gulpen-wittem.nl.   

 

Procedure 

Een sollicitatie zien we graag uiterlijk 15 

februari 2021 tegemoet. De 

selectiegesprekken worden gevoerd op 23 

februari 2021 en een (mogelijk) tweede 

gesprek op 2 maart 2021. De gesprekken 

worden gevoerd in de avonduren via 

ZOOM.  

 

Als selectiecommissie zal de door de raad 

ingestelde werkgeverscommissie 

optreden. Benoeming en beëdiging is 

voorzien in de raadsvergadering van 25 

maart 2021.  

 

Voor vragen over deze vacature of 

aanvullende informatie kunt u contact 

opnemen met de heer F.J.E. Derksen, plv. 

voorzitter werkgeverscommissie, 06 - 19 

99 98 89 of de heer mr. R. (Robin) 

Reichrath, raadsgriffier, 06 – 50 06 07 42.  

 

 

 

 

mailto:griffie@gulpen-wittem.nl

