
Levendige havens met industrie, brede duinen met daarachter de zee, veelzijdige kunst en cultuur, groene parken en 
landgoederen, een drukbevaren Noordzeekanaal: Velsen biedt veel afwisseling op het gebied van wonen, werken, 
ondernemen en ontspannen. Ook heeft Velsen een actieve gemeenteraad met 33 raadsleden verdeeld over 10  
raadsfracties. De Rekenkamercommissie bestaat momenteel uit 10 betrokken raadsleden met een externe,  
onafhankelijke voorzitter. De commissie wordt ondersteund door een secretaris die onderdeel is van de raadsgriffie. 
De gemeenteraad heeft onlangs besloten tot een wijziging van de samenstelling van de commissie, door het  
toevoegen van een extern lid. Daarom zijn wij nu op zoek naar een enthousiaste kandidaat voor de vacature

extern lid van de Rekenkamercommissie Velsen
Wat doet de Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het 
gemeentebestuur gevoerde beleid. De keuze van onderzoeksonderwerpen is een verantwoordelijkheid  van de Reken-
kamercommissie. De onderzoeksrapporten zijn openbaar. De Rekenkamercommissie wil een constructieve bijdrage 
leveren aan het ontwikkelen van het functioneren van het gemeentebestuur. Onderzoek wordt als regel uitgevoerd 
door externe bureaus, waarbij de commissie zorgt voor de begeleiding. Een onderzoekagenda is vastgelegd in een 
meerjarig werkprogramma dat op basis van brede consultatie wordt voorbereid. De Rekenkamercommissie vergadert 
gemiddeld eenmaal per maand, in het algemeen in de avonduren.

Profiel
• academisch werk- en denkniveau
• ervaring met (beleids)onderzoek bij overheden of het begeleiden hiervan
• belangstelling voor het openbaar bestuur, gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en relevante financiële 

kennis
• in staat om onderzoekresultaten te vertalen in op de praktijk gerichte en concrete aanbevelingen
• analytische, positief-kritische, communicatieve en integere persoonlijkheid
• affiniteit met de regio
• onafhankelijkheid ten opzichte van de Velsense politiek en het gemeentebestuur.

Benoeming en vergoeding
De benoeming geschiedt door de gemeenteraad voor een periode van vier jaar met mogelijkheid tot verlenging.  
Voor de werkzaamheden van de externe leden van de Rekenkamercommissie geldt op grond van de gemeentelijke 
verordening een vergoeding van € 214,66 per vergadering. 

Procedure
Voor de vacature is, vanuit de Rekenkamercommissie, een selectiecommissie ingesteld, die adviseert aan de gemeen-
teraad. Gesprekken zijn gepland op 24 en/of 25 februari 2021. Meer informatie over de Rekenkamercommissie en de 
onderzoeksrapporten zijn te vinden via onze website: www.velsen.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/rekenkamer.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamercommissie Velsen, 
Jan van der Boon (j.vanderboon@nwo.nl ), of met de secretaris Linda Klinkenberg (lklinkenberg@velsen.nl ).  
Beiden zijn ook telefonisch bereikbaar via 06 22951023.
Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een brief met uw CV voor 13 februari 2021, per e-mail, naar hr@velsen.nl.
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