Gemeente Oostzaan is een kleine zelfstandige gemeente met ruim 9.000 inwoners, gelegen
tussen Amsterdam, Zaanstad en Landsmeer. Oostzaan heeft een groen en landelijk karakter.
Dit komt met name door de ligging aan het prachtige veenweidegebied Het Oostzanerveld
en het recreatiegebied Het Twiske. Vanaf 1 januari 2010 is de ambtelijke organisatie
samengevoegd met die van de gemeente Wormerland in OVER-gemeenten.
Werkwijze rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie van de gemeente Oostzaan onderzoekt de doeltreffendheid, de
doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door de gemeente uitgevoerde beleid. De
commissie rapporteert en adviseert hierover aan de gemeenteraad. De raad van Oostzaan
verwacht van de rekenkamercommissie een onafhankelijke en kritische opstelling,
inlevingsvermogen, een open en communicatieve houding en een integere manier van
werken. De rekenkamercommissie Oostzaan stelt na consultatie van de raad zelf haar
onderzoeksagenda op. Vanwege het beperkt budget doen de rekenkamerleden zelf het
onderzoek. De rekenkamercommissie bestaat uit vijf leden, waarvan er twee namens de
gemeenteraad. De overige twee leden en de voorzitter zijn extern.
De raad van de gemeente Oostzaan is op zoek naar een:

een extern lid
Uw profiel
Het extern lid beschikt aantoonbaar over:
•

Een HBO of academisch denk- en werkniveau;

•

Kennis en ervaring op het gebied van (rekenkamer)onderzoek, analyseren,
rapporteren en adviseren;

•

Uitgebreide ervaring in en met het zelfstandig uitvoeren van onderzoek op
uiteenlopende gemeentelijke beleidsterreinen;

•

Kennis van en ervaring met onder meer de bestuurlijke-, juridische-, financiële
en communicatieve aspecten van processen in organisaties binnen de publieke
sector;

•

Een kritische, onafhankelijke houding.

Het lidmaatschap van de rekenkamercommissie is onverenigbaar met een aantal in de
Gemeentewet genoemde functies. Een lid van de rekenkamercommissie kan tevens geen
werkzaamheden, anders dan die ten behoeve van de rekenkamercommissie, verrichten voor
de gemeente Oostzaan. Daarnaast kan een lid ook geen binding hebben (gehad) met de
lokale politiek of lokale maatschappelijke organisaties. De externe leden worden voor een
periode van 4 jaar benoemd en kunnen worden herbenoemd voor een periode van 4 jaar.

Wat bieden wij?

De externe leden van de rekenkamercommissie Oostzaan ontvangen een bruto
vergoeding van € 175,- per bijgewoonde bijeenkomst. Voor onderzoek door de
externe leden van de rekenkamercommissie wordt een vergoeding van € 60,- per uur
gerekend. Daarnaast geldt een reiskostenvergoeding. De rekenkamercommissie komt
jaarlijks gemiddeld 10 keer per jaar bijeen.
Heeft u interesse?
Nadere informatie over de werkzaamheden verschaft de voorzitter van de
rekenkamercommissie, de heer Elias de Haan, telefoon 06-22146097. Voor informatie
over de procedure kunt u contact opnemen met de secretaris van de
rekenkamercommissie, Zoila de la Cruz, telefoon 06-50098597.
Heeft u belangstelling voor deze boeiende functie?
Wilt u solliciteren?
U kunt uw korte motivatiebrief en CV vóór 10 december a.s. mailen aan Zoila de la Cruz,
secretaris van de rekenkamercommissie, e-mailadres zoila.delacruz@oostzaan.nl.
Wanneer vinden de gesprekken plaats?
De eerste gespreksronde zal plaatsvinden in de middag- of avonduren van 21
december. Benoeming door de gemeenteraad van Oostzaan volgt daarna zo spoedig
mogelijk.

