
De gemeente Veere werkt met ambitieuze en gedreven medewerkers aan de realisatie  
van de doelstellingen die de organisatie nastreeft. De gemeenteraad van Veere is op zoek 

naar twee nieuwe, enthousiaste:

REKENKAMERCOMMISSIELEDEN 
HBO/WO-NIVEAU

De reactietermijn loopt t/m 19 september 2021.

Rekenkamercommissieleden (2)
De gemeente Veere is een kustgemeente op Walcheren. In de dertien historische 
kernen wonen ongeveer 22.000 inwoners. Bij de gemeente werken iets meer dan 200 
medewerkers en er zijn vijf afdelingen. Veere is een ambitieuze gemeente en vernieuwt 
zich steeds om klaar te zijn voor de veranderingen die plaatsvinden. Er is ruimte voor 
mensen met ideeën. Juist hier is je werk interessant en van grootste belang voor onze 
burgers en ondernemers. Wát we doen, willen we goed doen. We leggen de lat hoog!

De gemeenteraad van Veere (22.000 inwoners) is op zoek naar twee 
Rekenkamercommissieleden.
Als gevolg van een rooster van aftreden ontstaan per 1 januari en medio maart 2022 twee 
vacatures voor de Rekenkamercommissie.

Wat ga je doen?
De commissie doet onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
gemeentelijke beleid. Zij bepaalt zelfstandig de onderzoeksagenda, organiseert de 
onderzoeken en begeleidt deze. Ook voert de commissie zelf onderzoek uit. De leden 
schrijven de onderzoeksopzet en het eindrapport. In totaal heeft de commissie een budget 
beschikbaar van € 30.000 per jaar voor twee onderzoeken. Een quick-scan is ook mogelijk. 
De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden.

Gemiddeld vinden er 10x per jaar bijeenkomsten plaats. Daarnaast afhankelijk van wat 
nodig is voor het doen van onderzoek en het geven van presentaties.
De werkzaamheden vinden plaats in het gemeentehuis te Domburg.

Voor de Rekenkamercommissie Veere zoeken wij twee leden
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Wat vragen wij?
De leden van de rekenkamercommissie hebben onderzoekservaring, affiniteit met het lokaal 
bestuur en juridische, financiële of bestuurskundige deskundigheid. De voorkeur heeft het 
dat één van de kandidaten een achtergrond in financiën & control heeft. De kandidaten 
hebben een HBO/WO werk- en/of denkniveau en ervaring bij de overheid, het bedrijfsleven 
of een onderzoeksinstelling. Daarbij hebben zij een onafhankelijke houding en positie.
De leden worden ook geselecteerd op onafhankelijkheid van het gemeentebestuur.

Wat bieden wij?
We bieden een interessante (neven)functie in een belangrijke commissie, waarbij je een 
bijdrage levert aan de verbetering van de kwaliteit van de processen en het beleid bij 
de gemeente. De leden en de voorzitter van de Rekenkamercommissie worden voor een 
termijn van vier jaar benoemd met een mogelijke verlenging voor vier jaar.
De vergoeding voor leden bedraagt € 250,-- per maand, daarnaast is er een 
reiskostenvergoeding.

Meer informatie
Met vragen kun je terecht bij mevrouw mr. A.W.L. Piersma, Secretaris 
Rekenkamercommissie Veere 0118-555411.

Solliciteren
Belangstelling? Reageer en solliciteer direct door op de button “solliciteren” te klikken. Je 
reactie verwachten we uiterlijk op 19 september 2021.

De gesprekken plannen we op dinsdag 5 oktober of woensdag 6 oktober 2021 in de 
avonden.

Een selectiecommissie bestaande uit drie raadsleden, ondersteunt door de 
voorzitter Rekenkamercommissie, selecteert de kandidaten en voert gesprekken. De 
selectiecommissie adviseert de raad over het resultaat. Benoeming vindt plaats door de 
raad.

Voor meer informatie, kijk op www.veere.nl/vacatures  (geen acquisitie)

BEKIJK DEZE
VACATURE ONLINE
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Vacaturetype / functietype: Vast contract, onbepaalde tijd
Sluitingsdatum: 19-09-2021
Startdatum: 31-08-2021
Locatie: Domburg
Contactpersonen: mevrouw mr. A.W.L. Piersma | tel.: 0118 555 411

https://veere.easycruit.com/vacancy/2771363/148057?iso=nl

