
Extern lid Rekenkamercommissie Almelo 
 

De gemeenteraad van Almelo heeft een rekenkamercommissie bestaande uit externe leden (3) en 

interne leden (3 raadsleden). De externe leden zijn ook de onderzoekers van de 

rekenkamercommissie. De gemeenteraad heeft nog geen uitspraak gedaan over hoe de Rekenkamer 

wordt ingericht als de van toepassing zijnde nieuwe wetgeving in het Staatsblad is geplaatst. 

Wat jij gaat doen 
• Je doet onderzoek naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid en naar 

de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid. Worden de doelen 

bereikt die de gemeenteraad heeft gesteld? Heeft het college van burgemeester en 

wethouders het beleid efficiënt uitgevoerd? En wat kan beter? 

• De rekenkamercommissie doet minimaal 2 onderzoeken per jaar die de externe leden zelf 

uitvoeren of uitbesteden. 

• Je bepaalt zelf de onderzoeksagenda samen met de andere leden van rekenkamercommissie.  

Wie jij bent 
• Je hebt aantoonbare wetenschappelijke onderzoekservaring op HBO / WO werk- en 

denkniveau.  

• Je hebt affiniteit met het lokale bestuur en politieke en maatschappelijke betrokkenheid. 

• Gezien de functie in de rekenkamercommissie moeten externe leden onafhankelijk zijn van 

de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en van de ambtelijke 

organisatie van de gemeente Almelo. 

• Je bent bereid een deel van de werkzaamheden te verrichten in de avonduren. We 

verwachten een inzet van gemiddeld 200 uur op jaarbasis. De tijdsbelasting hangt af van de 

fase waarin het onderzoek zich bevindt. 

De voorkeur gaat uit naar een samenstelling van de rekenkamercommissie met een verscheidenheid 

aan kennis en ervaring. 

Wat wij bieden 
Op basis van ervaring wordt de vergoeding per uur vastgesteld conform een fictieve inpassing in 

schaal 12 BBRA, welke vergoeding naar een maandbedrag op basis van eerdergenoemde 200 uur per 

jaar wordt berekend. 

Je word benoemd en beëdigd door de gemeenteraad voor een periode van 4 jaar.  

Meer weten 
Voor meer informatie over deze functie bel met de voorzitter van de rekenkamercommissie Jan 

Mastwijk via 06 – 55 19 08 76 of plaatsvervangend griffier Meriam Lütjann via 06 – 25 70 79 82. 

Je kunt het functieprofiel extern lid rekenkamercommissie Almelo (2019) en de verordening op de 

rekenkamercommissie (2019) opvragen door een mail te sturen naar rekenkamer@almelo.nl. 

Solliciteer voor maandag 25 oktober 
Solliciteer op deze functie 

De eerste gespreksronde is in de week van maandag 1 tot en met vrijdag 5 november. 

mailto:rekenkamer@almelo.nl
http://www.almelo.nl/vacatures

