
De gemeenteraad van Zoetermeer (100.000+-gemeente) heeft een onafhankelijke 
rekenkamercommissie (RKC), die onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk goed doet. De 
RKC doet dat door na te gaan of het gevoerde beleid tot de beoogde doelen leidt en of het 
daarvoor bestemde geld goed wordt besteed. Zij wil het lerend vermogen van raad en gemeente 
helpen versterken en daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het gemeentelijk bestuur. 
De RKC bestaat uit een voorzitter en twee leden (geen raadsleden) en wordt ondersteund door 
een ambtelijk secretaris. 
 
In verband met het vertrek van één van de leden zoekt de gemeenteraad van Zoetermeer 

een lid van de rekenkamercommissie m/v 

Functie 
De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid 
van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. De leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor het adequaat functioneren van de RKC en voor het vaststellen van een jaarlijks 
onderzoeksprogramma. De leden worden geacht in staat te zijn een onderzoeksopzet te maken, 
de uitvoering van onderzoeken te begeleiden en de resultaten daarvan te presenteren (o.a. aan de 
gemeenteraad). Verder zijn de leden verantwoordelijk voor een goede terugkoppeling aan 
degenen die bij het onderzoek betrokken waren. Jaarlijks doet de RKC ongeveer vier kleinere of 
grotere kwalitatief hoogwaardige onderzoeken, de uitvoering van onderzoeken wordt in de meeste 
gevallen uitbesteed. 
 
Kandidaten 
U heeft affiniteit en ervaring met het doen van onderzoek en u heeft inzicht in politieke 
verhoudingen en beleidsprocessen. U heeft een juridisch/bestuurskundige of financieel-
economische achtergrond. Ervaring als volksvertegenwoordiger strekt tot aanbeveling. Daarnaast 
heeft u een onafhankelijke en kritische instelling. Verder beschikt u over een analytische blik en 
bent u maatschappelijk betrokken. U kunt goed in een klein team functioneren. Ervaring met het 
werk van een rekenkamer(commissie) is een pre, de RKC vindt het echter niet wenselijk dat u, 
naast lidmaatschap van de RKC Zoetermeer, nog lid bent van meer dan één andere 
rekenkamer(commissie). U woont bij voorkeur in de Randstad. Tot slot bent u niet werkzaam bij de 
gemeente Zoetermeer. 
 
Tijdsbesteding en vergoeding 
Het tijdsbeslag bedraagt 3 dagdelen per maand. De benoemingsperiode is in eerste instantie 2 
jaar, daarna kan maximaal twee keer voor 3 jaar worden herbenoemd (er ligt momenteel een 
wetsvoorstel in de Tweede Kamer dat gevolgen heeft voor de benoemingstermijn, deze wijzigt 
mogelijk naar benoeming voor 6 jaar). Een lid van de RKC ontvangt een vergoeding van € 525,- 
per maand. De RKC vergadert 12 tot 14 keer per jaar (in de regel op donderdagmiddag). 
Incidenteel worden de leden bij een vergadering van de gemeenteraad, commissie en/of 
auditcommissie verwacht (in de avond). 
 
Reageren 
Stuur uw schriftelijke sollicitatie inclusief CV uiterlijk 13 mei 2022 aan de gemeenteraad via 
rekenkamercommissie@zoetermeer.nl of solliciteer rechtstreeks via deze link. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de rekenkamercommissie vindt u op de website. Ook kunt u contact 
opnemen met Marko Bos, voorzitter van de rekenkamercommissie, telefoon 06 – 1625 2556. 
  
Procedure en planning  
De eerste selectiegesprekken met de kandidaten vinden plaats op donderdag 16 juni 2022 (in de 
ochtend). 
Benoeming is voorzien in de raadsvergadering van 3 oktober 2022. 
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