
 

 

 

De gemeenteraden van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) zoeken 

 

Een lid voor de rekenkamercommissie 
 
De gemeenteraden van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland werken samen wat de 
rekenkamerfunctie betreft en hebben hier een bestuursconvenant voor afgesloten. Dit houdt in dat de 
gemeenteraden van deze gemeenten ieder voor zich dezelfde externe voorzitter en externe leden van de 
rekenkamercommissie benoemen. 
Wegens het vertrek van een van de externe leden per 1 juli 2022 wordt een nieuw lid gezocht voor de 
rekenkamercommissies. 
 
Taken van de commissie 
De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn kaderstellende en controlerende taak. Daartoe 
initieert en begeleidt de rekenkamercommissie 1 à 2 onderzoeken per jaar per gemeente. Deze onderzoeken 
betreffen uiteenlopende onderwerpen en hebben elk hun eigen dynamiek. 
Centraal staat het verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde 
beleid en de verantwoording daarover. De rekenkamercommissie bestaat uit twee externe leden en een externe 
voorzitter en wordt ondersteund door een extern secretaris. De rekenkamercommissie beschikt over een eigen 
budget per gemeente. 
 
Wat zijn de werkzaamheden? 
U neemt deel aan de vergaderingen van de rekenkamercommissie, bepaalt mede de onderzoeksonderwerpen, 
neemt deel aan gesprekken over de onderzoeksopzet met raadsleden, verricht of begeleidt (voor)onderzoek, 
beoordeelt conceptrapporten en stelt conclusies en aanbevelingen op. Om dit alles goed te kunnen doen is het 
noodzakelijk dat u het lokale bestuur volgt. 
 
Uw profiel 
U heeft een academisch werk- en denkniveau op financieel/economisch gebied en beschikt over 
onderzoeksvaardigheden. U heeft gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en bent in staat bestuurlijke en 
politiek relevante thema’s te onderkennen. U heeft binding met de regio en bent op de hoogte van de regionale 
ontwikkelingen. U bent breed inzetbaar. 



 

 

U bent geen ambtenaar bij de gemeente Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland of werkzaam in 
een andere functie die naar het oordeel van de gemeenteraad een onafhankelijke oordeelsvorming ten 
aanzien van de gemeenten en door de gemeenten gesubsidieerde instellingen in de weg staat. U bent niet 
actief geweest als bestuurder voor één van deze gemeenten. 
 
Competenties 

 Inzicht in het functioneren van politieke verhoudingen en bestuurlijke processen; 

 Aantoonbare ervaring met het verrichten en begeleiden van onderzoek, met betrekking tot 
bedrijfseconomische processen, gemeentefinanciën en beleidseffecten; 

 Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid; 

 Kennis van de lokale overheid; 

 Goede representatieve en communicatieve vaardigheden; 

 Onderhandelingsvaardigheden; 

 In staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. 
 
Vergoeding 
Voor de te verrichten werkzaamheden ontvangen de voorzitter en de leden een vergoeding. Deze bestaat 
uit een vaste vergoeding voor bijwonen van de vergaderingen van de commissie (€ 200,- voor de voorzitter 
en € 160,- voor de leden). Daarnaast is er een vergoeding voor het verrichten van onderzoek (voorzitter           
€ 75,- en leden € 60,- per uur). Reiskosten worden vergoed volgens de regels die daarvoor in de gemeenten 
gelden. 
De benoeming door de gemeenteraden is voor een periode van vier jaar en kan daarna eenmaal worden 
verlengd. 
 
Voor meer informatie over de vacature en het functieprofiel kunt u zich wenden tot de voorzitter van de 
rekenkamercommissies, Tiny Ruiter, tel: 06 – 235 258 95. 
Meer informatie over de rekenkamercommissies kunt u vinden op de websitepagina’s van de gemeenten. 
 
Reacties 
Sollicitaties zijn welkom tot en met 24 mei 2022 via https://werkenbij.weststellingwerf.nl. 
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