Rekenkamercommissie | parttime | vergoeding vergadering €222,11

We zijn binnen de gemeente Oisterwijk op zoek naar een

Voorzitter en lid rekenkamercommissie
Werk waar je blij van wordt!
Als voorzitter of lid van de rekenkamercommissie draag je bij aan de kwaliteit van het bestuur
van de gemeente Oisterwijk door de doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur van
de raad en het college van Oisterwijk te onderzoeken. Samen met je collega’s voer je jaarlijks
twee onderzoeken uit om te komen tot handzame en toekomstgerichte aanbevelingen die de
gemeenteraad ondersteunen bij zijn werkzaamheden. Daarnaast, denk je met je collega’s na
over andere manieren waarop de rekenkamercommissie een passende bijdrage kan leveren.
De rekenkamercommissie werkt onafhankelijk van de politiek, maar is zichtbaar en zoekt
actief de verbinding met de gemeente(raad).
Je hebt samen met je collega’s op hoofdlijnen de volgende taken:
• Het vaststellen van de onderzoeksagenda
• Het opstellen van een onderzoeksvoorstel
• Het uitvoeren van kleinere onderzoeken
• De selectie van bureaus voor de uitvoering van het onderzoek
• Het analyseren van het feitenonderzoek en de vertaling ervan naar op het bestuur
gerichte conclusies en aanbevelingen
• Het presenteren van onderzoeksresultaten aan de gemeenteraad
Als voorzitter, neem je de volgende voorzitterstaken op je:
• Het voorbereiden en leiden van de vergaderingen van de commissie
• Het bevorderen van de werkwijze en besluitvorming van de commissie
• Het bevorderen van de zichtbaarheid van de commissie
• Zorg dragen voor de verbinding met de gemeente(raad) en andere relevante partijen
• Optreden als woordvoerder namens de commissie
Wie zoeken wij?

Voor de rol van voorzitter zoeken wij een enthousiaste en maatschappelijk betrokken collega die
graag aan de slag gaat met de doorontwikkeling van de rekenkamercommissie van de gemeente
Oisterwijk. Je beschikt over academisch werk- en denkniveau. Verder ben je onafhankelijk ten
aanzien van het lokale bestuur. Bekendheid met de regio is een pré.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
Je hebt verbinding van personen en belangen hoog in het vaandel staan
Je hebt inzicht in de gemeentelijke organisatie, de lokale politiek en de rol van
rekenkamers
Je hebt kennis van één of meerdere beleidsterreinen van de gemeente
Je hebt kennis van en ervaring in het uitvoeren en/of begeleiden van onderzoeken

Voor de rol van lid zoeken wij een enthousiaste en maatschappelijk betrokken collega die van
meerwaarde wil zijn binnen de rekenkamercommissie van Oisterwijk. Je beschikt over
minimaal hbo werk- en denkniveau. Verder ben je onafhankelijk ten aanzien van het lokale
bestuur. Bekendheid met de regio is een pré.
▪ Je hebt inzicht in de gemeentelijke organisatie en de lokale politiek
▪ Je hebt kennis van één of meerdere beleidsterreinen van de gemeente
▪ Je hebt kennis van en ervaring in het uitvoeren en/of begeleiden van onderzoeken

Tijdens de gesprekken wordt gekeken naar een evenwichtige samenstelling van de
rekenkamercommissie.
Ons aanbod
Een vaste vergoeding per bijeenkomst. De rekenkamercommissie komt gemiddeld 12 keer per
jaar bijeen. Verder is er een reiskostenvergoeding en een uurvergoeding voor het zelf
uitvoeren van onderzoek. Leden worden voor een periode van vier jaar benoemd door de
gemeenteraad en kunnen eenmaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd.
Over ons
De gemeenteraad van Oisterwijk heeft 23 raadsleden verdeeld over 6 fracties. De
rekenkamercommissie is een belangrijk, wettelijk onderzoeksinstrument van de
gemeenteraad. De rekenkamercommissie van de gemeente Oisterwijk bestaat uit een externe
voorzitter en twee externe leden. De rekenkamercommissie wordt ondersteund in haar
werkzaamheden door de ambtelijk secretaris van deze commissie. Binnen een collegiaal en
professioneel team wordt er, op basis van argumenten, zakelijk en open gediscussieerd. De
Verordening
rekenkamercommissie
gemeente
Oisterwijk
biedt
kaders
voor
de
werkzaamheden van de commissie1. Nadere afspraken worden onderling geregeld in het
reglement van orde.
Interesse?
Word jij hier enthousiast van? Stuur dan je motivatie en CV via deze sollicitatie button!
Reageren kan tot en met 22 mei 2022. De gesprekken worden gepland op 1 juni 2022.
Heb je nog vragen?
Bel dan met ons. Ons telefoonnummer is 013-5291311. Voor inhoudelijke informatie over
deze vacature kun je terecht bij Astrid van den Beemt, ambtelijk secretaris
rekenkamercommissie. Voor informatie over de procedure kun je contact zoeken met Jaap
Driesser, medewerker P&O.
Wil je meer weten over onze gemeente?
Kijk dan op www.oisterwijk.nl en volg ons op LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram.
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De Verordening rekenkamercommissie gemeente Oisterwijk 2014 wordt op korte termijn geactualiseerd

