
 

 

 
 

Voorzitter en leden rekenkamercommissie 

 

De gemeente Druten ligt centraal in het Land van Maas en Waal en ademt de landelijke 

sfeer uit, welke wordt benadrukt door het natuurschoon rond de dijk en de uiterwaarden 

van de rivier de Waal. De voordelen van landelijk wonen en een uitstekend 

voorzieningenniveau zijn zowel aantrekkelijk voor de inwoners als voor de bedrijven. In 

Druten staan de inwoners centraal en wordt hard gewerkt aan de toekomst. 

 

Wil je meewerken aan die toekomst?  

 

Gemeente Druten zoekt een voorzitter en twee leden voor de 

rekenkamercommissie 

 

Wat ga je doen binnen onze rekenkamercommissie? 

De rekenkamercommissie werkt op basis van een nieuw vastgestelde verordening.  

De commissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het 

door het Drutense gemeentebestuur gevoerde bestuur, geeft hierover haar oordeel en 

adviseert het bestuur.  

Hiervoor komt de rekenkamercommissie gemiddeld een keer per maand bij elkaar en 

stelt zij rapporten op. Aan het begin van ieder jaar wordt er een onderzoeksprogramma 

opgesteld en aan het einde van het jaar een jaarverslag. De commissie is onafhankelijk 

en bepaalt haar eigen onderzoeksagenda.  

Vanuit de griffie is een ambtelijk secretaris aangesteld voor gemiddeld 4 uur per week. 

Deze ondersteunt en adviseert de commissie. 

 

Welke extra taken krijgt de voorzitter?  

 Je hebt een leidende rol binnen de rekenkamercommissie. Je stuurt je collega’s 

aan, roept de commissie samen en zit de vergaderingen voor. Ook bewaak je de 

uitgangspunten en werkwijze van de commissie.  

 Je bent het eerste aanspreekpunt van de rekenkamercommissie. In het bijzonder 

ben je de contactpersoon voor de onderzoekers, de secretaris, de raad, het 

college en de griffie.  
 

Wat vragen wij van jou? 

 Opleidingsniveau: hbo of wo werk- en/of denkniveau 

 Ervaring: is een pré  

 Startdatum: 1 mei 2022 

 Je bent maatschappelijk betrokken en voelt je prettig in een politiek-bestuurlijke 

omgeving.  

 Je hebt affiniteit met de gemeente Druten en haar inwoners.  

 Je werkt graag in een team waar men informeel met elkaar omgaat en men hart 

heeft voor de zaak.  

 Je hebt een positieve houding; de nadruk ligt bij jou op lering trekken en niet op 

afrekenen. 

 

Bijzondere voorwaarden 

 Je bent integer en onafhankelijk. Onafhankelijkheid betekent voor deze functie: 

o Je hebt geen functie die op grond van artikel 81oa lid 3 Gemeentewet 

onverenigbaar is met het lidmaatschap van een rekenkamercommissie; 



 

 

o Er is geen sprake van tegenstrijdige belangen zoals genoemd in artikel 15 

Gemeentewet; 

o Je bent geen lid of burgerlid van de gemeenteraad van Druten of dit in de 

afgelopen vijf jaar geweest;  

o Je bent in de afgelopen vijf jaar geen lid geweest van het college van 

burgemeester en wethouders van Druten;  

o Je bent niet ondergeschikt aan de gemeenteraad, aan het college van 

burgemeester en wethouders of aan een ander gemeentelijk gezag van 

Druten of dit in de afgelopen vijf jaar geweest;  

o Je hebt geen directe of indirecte belangen bij een verbonden partij van de 

gemeente Druten.  

 Je bent lid van maximaal één andere rekenkamer(commissie). 

 

Wat bieden wij? 

 Een vaste vergoeding van €300,- per maand voor de twee leden van de 

rekenkamercommissie. 

 Een vaste vergoeding van €400,- per maand voor de voorzitter van de 

rekenkamercommissie. 

Voor de commissie is een jaarlijks onderzoeksbudget van €25.000 beschikbaar. Als de 

leden zelf onderzoek verrichten, geschiedt dit binnen de maandelijkse vergoeding. 

 

Aanstellingstermijn 

De voorzitter wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Van de twee andere leden 

wordt er één benoemd voor drie jaar en één voor twee jaar. Alle drie de leden kunnen 

worden herbenoemd voor een termijn van vier jaar.  

 

Geïnteresseerd? 

Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie voor 16 maart 2022 via de website 

www.werkeningelderland.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 21 

maart 2022. 

 

Meer informatie?  

Heb je een vraag over de vacature of de procedure? Bel gerust met Madeleine 

Ackermans (ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie), via telefoonnummer 06-

38907194. Zij vertelt je graag meer. 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 

 

Een recente verklaring omtrent gedrag maakt onderdeel uit van de procedure. 
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