
  

  

  
  

Wij hebben veel specialiteiten. En jij?  
  

Mogen wij ons voorstellen: gemeente Sluis, gelegen in West Zeeuws-Vlaanderen. Een 

gemeente waar je elke dag iets nieuws ontdekt en waar er voldoende uitdagingen liggen. 

Zoals de toeristische kustkernen met afwisselend landbouw en natuurgebieden. Of de 

rust en de ruimte in het achterland. 

Sluis biedt het beste van twee werelden! Knusse familiestranden én stille natuurgebieden. 

Drukke koopcentra én een weids polderlandschap. Moderne woonwijken én historische 

kernen. Met elk hun eigenaardigheden. Ook interessant om te weten, is dat je hier in het 

meest Zuidwestelijke punt van Nederland bent. Met Brugge en Gent én Frankrijk op een 

steenworp afstand. Je kan hier goed vertoeven en volop van het leven proeven. 

 

Niet alleen het gebied bevindt zich in een dynamische ontwikkelingsfase (veel ruimtelijke 

plannen zijn in ontwikkeling of - in uitvoering). Ook de gemeentelijke organisatie is volop 

in beweging. Je kan hier alle kanten op. Tenminste, als je iemand bent met een breed 

blikveld. In een gemeente zoals gemeente Sluis ben je namelijk van alle markten thuis. 

Heb je méér in huis dan jouw cv ons doet vermoeden? Wij horen het graag! 

 

 

Voorzitter Rekenkamercommissie m/v  
 

De gemeenteraad heeft per 1 januari 2005 een Rekenkamercommissie ingesteld. Deze 

onafhankelijke commissie bestaat uit twee externe leden en twee raadsleden, een externe 

voorzitter, een ambtelijk secretaris en een ambtelijk adviseur. 

De Rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en 

rechtmatigheid van de gemeente Sluis en van het gevoerde beleid. Vanwege het vertrek 

van de huidige voorzitter zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de 

Rekenkamercommissie. 

 

Je bewaakt de onafhankelijkheid van de Rekenkamercommissie. 

Je organiseert en leidt vergaderingen. 

Je bepaalt samen met de leden de onderzoeksonderwerpen en -opzet. 

Je stuurt de ambtelijke ondersteuning en eventuele externe onderzoekers aan. 

Je vertegenwoordigt en representeert de Rekenkamercommissie. 

 



Inzicht in politieke besluitvormingsprocessen bij de lokale overheid en een juridische, 

bestuurskundige en/of financiële ervaring is een pre.  

  
Interesse?  

  
Beschik je over een hbo of wo werk- en denkniveau? Heb je ervaring met het doen van 

onderzoek of het begeleiden ervan? Ben je maatschappelijk betrokken zonder bindingen 

te hebben met het bestuur en de organisatie van gemeente Sluis of door de gemeente 

gesubsidieerde instellingen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Stuur je reactie vóór 1 september 2022 in de vorm van een brief met curriculum vitae, 

naar rkc@gemeentesluis.nl t.a.v. mevrouw J. Zonnevijlle. De sollicitatiegesprekken 

vinden plaats op 8 september 2022 vanaf 17.00 uur. 

 

Op zoek naar meer informatie over deze functie? Neem dan telefonisch contact op met 

dhr. R. de Croock, Lid van de Rekenkamercommissie, op (06)57 34 13 47. 

  

Wil je meer informatie over gemeente Sluis en de omgeving? Kijk dan op 

www.gemeentesluis.nl. 

  

 


