De gemeenteraad van Heumen (gelegen aan de zuidkant van Nijmegen) heeft een onafhankelijke
rekenkamer. De rekenkamer verricht zelfstandig onderzoek naar de doelmatigheid, de
doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid en rapporteert daarover aan de
raad. De rekenkamer beoogt met haar rapporten de kaderstellende en controlerende taak van de
gemeenteraad te versterken. De rekenkamer bestaat uit drie externe leden, waaronder de voorzitter.
De gemeenteraad van Heumen is op zoek naar:
De voorzitter en twee leden rekenkamer
Het doel van de rekenkamer is het versterken van de rol van de raad. Om dit te bereiken voert de
rekenkamer onafhankelijke onderzoeken (deels) zelf uit of geeft opdracht tot onderzoek. De
rekenkamer werkt als inhoudelijk relevant samen met de rekenkamer(commissie)s in het Rijk van
Nijmegen. De rekenkamer heeft een vast jaarlijks budget en regelt zijn eigen ondersteuning.
Mix deskundigheid
Wij zoeken een goede mix in samenstelling van de rekenkamer qua kennis en
ervaringsdeskundigheid; bij voorkeur een jurist, een financieel deskundige en een (beleids-)
inhoudelijke deskundige.
Wat zijn je taken als voorzitter?
Je draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de rekenkamer en het leiden van de
vergaderingen. Je bewaakt de uitgangspunten, werkwijze en bevordert een zorgvuldige
besluitvorming. Daarom voer je regelmatig overleg met de door de rekenkamer ingeschakelde
onderzoekers, de griffier en de gemeentesecretaris. Je neemt het initiatief voor
voortgangsgesprekken met de raad en voert samen met de andere leden de onderzoeken uit.
Wat zijn je taken als lid?
Je neemt deel aan de vergaderingen van de rekenkamer. Je bepaalt samen met de andere leden de
onderwerpen, schrijft samen het onderzoeksprogramma en het jaarverslag, neemt deel aan
gesprekken over de onderzoeksopzet en te selecteren onderzoeksinstellingen. Je begeleidt het
onderzoek, beoordeelt conceptrapporten, stelt adviezen op en presenteert (tussen)resultaten aan de
gemeenteraad. Als lid ben je mee verantwoordelijk voor de uitvoering.
Welke extra kwaliteiten heb je als voorzitter?
 Kennis en ervaring met het voorzitten van vergaderingen en strategisch leidinggeven;
 Samenbindend vermogen.
Welke kwaliteiten heb je als lid?
 HBO/WO werk- en denkniveau met bij voorkeur kennis op het financiële en/of juridische vlak
en/of beleidsinhoudelijke vlak;
 Kennis en ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van onderzoek en/of
beleidsevaluaties;
 Politiek-bestuurlijk betrokkenheid gekoppeld aan brede maatschappelijke interesse;
 Analytische blik en een objectieve zelfstandige oordeelsvorming;
 Onafhankelijk(e) en kritische houding;
 Goede communicatieve vaardigheden in woord en schrift;
 In staat om onderzoeksresultaten op heldere wijze te vertalen;





Affiniteit met en kennis van het lokaal bestuur of bestuur/gemeente en de opgaven;
Bekendheid met de gemeente Heumen en de regio strekt tot aanbeveling;
Ervaring met rekenkameronderzoek is een pré.

Wat bieden we jou?




Als voorzitter ontvang je een vaste vergoeding van €156,25 bruto per maand.
Als lid ontvang je een vaste vergoeding van € 130,21 bruto per maand.
De vergoedingen zijn inclusief reis-, verblijf- en overige kosten.

Selectiegesprekken
De selectiegesprekken houden wij in de avonduren.
Voor de voorzitter zijn deze op dinsdag 17 mei. Een eventuele 2e gespreksronde vindt plaats op 23 of
24 of 25 mei.
De geselecteerde voorzitter wordt lid van de selectiecommissie voor de overige 2 leden
Voor de overige leden vinden de gesprekken plaats op woensdag 1 juni en 8 juni in de avonduren.
Een eventuele 2e gespreksronde vindt plaats op 13 juni.
Interesse gewekt?
 Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Nicole
Collombon, griffier via griffie@heumen.nl of 06- 50 18 27 79.
 Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Judith Laarhoven,
via 06-12322684
Herken je je in het profiel van de voorzitter en/of de overige leden? Dan zien we graag je
motivatiebrief met CV vóór 9 mei a.s. verschijnen via vacature@heumen.nl.
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