
Over de Gemeente Rhenen 

Rhenen bestaat uit de kernen Elst, Achterberg en Rhenen en is een stad met een rijk militair verleden, 
natuur- en recreatiegebieden, culinaire hoogstandjes en dierenpark Ouwehand. Een historische stad 
aan de NederRijn, in de bosrijke omgeving van de Utrechtse Heuvelrug. De gemeente telt ruim 20.000 
inwoners en is volop in beweging. Rhenen is ambitieus en is trots op de sociale samenhang, het prettige 
woonklimaat en het rijke historische verleden. De schaalgrootte van Rhenen is ideaal om te investeren 
in de kracht van de samenleving en oog te hebben voor de menselijke maat.  
De gemeente Rhenen maakt actief deel uit van de Regio Foodvalley, de topregio op het gebied van 
agrifood. In Regio Foodvalley wordt iedere dag hard gewerkt aan de voedselvoorziening van morgen. 
De sleutel tot het succes is de intensieve samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen, on-
derwijs en overheid. Goede ideeën worden hier verder gebracht met ambitie, kennis én een gezonde 
dosis durf. 

 

 
In verband met het vertrek van één van de leden zoekt de gemeenteraad van Rhenen  
 

een lid voor de rekenkamer m/v 

 
Wat ga je doen als lid van de rekenkamer? 
De rekenkamer bepaalt zelfstandig zijn onderzoekagenda. Jaarlijks worden één à twee onderzoeken 
uitgevoerd. De rekenkamer bestaat uit drie externe leden (inclusief de voorzitter) en wordt ondersteund 
door de griffie. Bij onderzoeken wordt gebruikt gemaakt van de specifieke kennis van een extern on-
derzoeksbureau of wordt zelf onderzoek verricht. 
 
Samen met de twee andere leden van de rekenkamer begeleidt en coördineer je de onderzoeken. Je 
stelt de onderzoeksvraag / opzet op, analyseert de bevindingen, trekt conclusies en formuleert aanbe-
velingen. Je informeert de diverse gremia, presenteert de rapportages en waar nodig onderbouw je 
deze. In sommige gevallen verricht je zelf onderzoek.  
Het onderzoeksbudget van de rekenkamer is € 20.000,--.per jaar. 
 
Functie-eisen en competenties 
Je beschikt over analytische vaardigheden en bent in staat tot een objectieve oordeelsvorming. Je 
hebt affiniteit (en bij voorkeur ervaring) met en kennis van het lokaal bestuur en je hebt een brede 
maatschappelijke belangstelling. Je bent in staat een kritisch en onafhankelijk oordeel te vormen en je 
beschikt over communicatieve vaardigheden waardoor je in staat bent om onderzoeksresultaten op 
heldere wijze te vertalen. Je bent bekend met het werk en omgeving van een rekenkamer(commissie) 
en hebt ervaring met (beleids)onderzoeken. Je bent bij voorkeur woonachtig in de gemeente Rhenen 
of een van de omliggende gemeenten binnen de provincie Utrecht of de regio Food Valley of hebt 
aantoonbare affiniteit daarmee.  
 
Je vervult geen functies die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de rekenkamer. Daarnaast 
beschik je over een onafhankelijke opstelling in het politiek-bestuurlijke krachtenveld. Je kunt je vol-
doende vrijmaken voor de werkzaamheden van de rekenkamer die soms overdag en soms in de avond-
uren plaatsvinden.  
 
Dit vraagt minimaal:  

 academisch werk- en denkniveau; 

 Aantoonbare ervaring met het doen van beleidsonderzoek en het uitvoeren van beleidsevaluaties; 

 Kennis van en affiniteit met het bestuurlijk besluitvormingsproces;  

 Zowel zelfstandig kunnen werken als een teamplayer zijn. 

 

Wat biedt de gemeente Rhenen ?  
Je wordt benoemd voor een periode van vier jaar, herbenoeming voor één periode behoort tot de mo-
gelijkheden.  



 
De leden van de rekenkamer ontvangen een vaste maandelijkse vergoeding voor hun werkzaamheden, 
gerelateerd aan de maandelijkse vergoeding van een raadslid. 
De voorzitter ontvangt 30% van de vergoeding voor een raadslid in de gemeente Rhenen en de overige 
leden ontvangen 25% van de vergoeding van een raadslid in de gemeente Rhenen. 
  
Daarnaast ontvangen de leden van de rekenkamer een vergoeding voor woon-werkverkeer gebaseerd 
op 2 retourreizen per maand, gebaseerd op dezelfde regeling die geldt voor de ambtelijke organisatie. 
Aanvullende reiskosten zullen worden vergoed als dienstreizen, gebaseerd op dezelfde regeling die 
geldt voor de ambtelijke organisatie. 
 
Heb je interesse? 
Wij ontvangen graag jouw sollicitatiebrief en CV uiterlijk op 21 maart  2021. 
Jouw reactie kan je sturen via griffie@rhenen.nl.  
 
De selectiegesprekken vinden plaats op woensdagavond 31 maart  2021. De voorkeur heeft het om de 
gesprekken fysiek te houden in het gemeentehuis van Rhenen.  

 

 
Vragen? 
Voor vragen kun je terecht bij de voorzitter Bert Lokhorst (bert.lokhorst@rhenen.nl, 06 - 49 820 420)  of 
de griffier, Cybelle Apell  (cybelle.apell@rhenen.nl, 06 -12 098 782). 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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