
  

Lid Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 
Wil jij als lid met jouw expertise de rekenkamercommissie versterken?  

 
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand zoekt een enthousiast lid met ervaring met het 
doen of begeleiden van (rekenkamer)onderzoek.  
 
Over de vacature 
De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en 
rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. Haalt de gemeente de gestelde doelen? Handelt ze 
daarbij volgens de regels? Wat kost de uitvoering van beleid? Dit zijn vragen die de 
rekenkamercommissie onderzoekt. 
 
De rekenkamercommissie bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en vicevoorzitter. 
Ieder van hen beschikt over expertise op verschillende beleidsterreinen. Twee ambtelijk 
secretaris-onderzoekers ondersteunen de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie 
Vallei en Veluwerand werkt voor de gemeenteraden van Barneveld, Bunnik, Bunschoten, 
Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde. 
 
De rekenkamercommissie wordt binnenkort omgevormd tot rekenkamer conform de Wet 
versterking decentrale rekenkamers. Dit heeft voor de werkwijze vrijwel geen gevolgen en ook 
niet voor de benoeming van het nieuwe lid. De benoeming gaat in per 1 oktober 2023, nadat 
de raden van de negen gemeenten een nieuw instellingsbesluit en benoemingsbesluit hebben 
genomen. 
 
Wat ga je doen?  
De rekenkamercommissie stelt jaarlijks een onderzoeksprogramma op, waarin onderzoeken 
voor de deelnemende gemeenten zijn opgenomen. De rekenkamercommissie voert zelf 
onderzoeken uit, maar maakt ook regelmatig gebruik van de expertise van externe bureaus. 
Elk lid van de rekenkamercommissie leest mee met onderzoeksopzetten en 
conceptrapportages. Daarnaast wordt per onderzoek een rekenkamerlid aangewezen als 
onderzoekscoördinator. Diegene is samen met een secretaris-onderzoeker 
eerstverantwoordelijk voor  de uitvoering van het onderzoek, het schrijven van het rapport en 
de toelichting van de resultaten aan de gemeenteraad. Op het moment dat de raad een 
onderzoek behandelt, is een afvaardiging van de rekenkamer aanwezig om een toelichting te 
geven en vragen te beantwoorden. 
 
De rekenkamercommissie volgt de ontwikkelingen in de deelnemende gemeenten en is 
regelmatig als gesprekspartner aanwezig bij vergaderingen van raadscommissies, zoals de 
auditcommissie.  
  
Wij vragen  

• Een HBO+/WO werk- en denkniveau. 

• Ervaring met het organiseren en uitvoeren van (onafhankelijk) onderzoek. 

• Actuele kennis van en ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen, ontwikkelingen 
in het gemeentelijke domein en ambtelijke processen. 

• Gericht op het bewerkstelligen van leereffecten bij de gemeenten, niet op afrekenen.  

• Flexibel beschikbaar: vergaderingen van de rekenkamercommissie (gemiddeld vijf keer 
per jaar), raadscommissies en gemeenteraden vinden meestal ‘s avonds plaats. 
Onderzoekswerkzaamheden, zoals interviews, worden meestal overdag uitgevoerd.  



• Onafhankelijk ten opzichte van de organen en organisaties van de deelnemende 
gemeenten en niet werkzaam bij één van de deelnemende gemeenten. Ook niet 
verbonden aan instellingen die diensten verlenen aan of werken in opdracht van de 
deelnemende gemeenten. 

 
Ons aanbod 
De benoeming vindt plaats per 1 oktober 2023. De tijdsbesteding bedraagt ongeveer 120 uur 
per jaar (gemiddeld 10 uur per maand, soms met piekbelasting). De vergoeding bedraagt € 
57,71 bruto per daadwerkelijk ingezet uur. Reiskosten worden vergoed op basis van € 0,21 per 
km, reistijd wordt niet vergoed. Het gaat om een benoeming van zes jaar. 
 
Wil je meer weten?  
Kijk voor meer informatie op de website www.rkvalleienveluwerand.nl. Bellen kan met Ingrid 
Spoor op 06 – 20475714 of Marjolein Barel op 06 – 25393864 (secretaris-onderzoekers van de 
rekenkamercommissie) of je kunt een e-mail sturen naar info@rkvalleienveluwerand.nl.  
 
Word jij hier blij van?  
De standplaats van deze rekenkamercommissie is de gemeente Barneveld. Wij ontvangen 
graag uiterlijk vrijdag 17 maart 2023 je motivatiebrief en CV via werkenbij.barneveld.nl.  
De eerste ronde selectiegesprekken is gepland op dinsdagavond 28 maart. Eventuele tweede 
gesprekken vinden plaats op dinsdagavond 4 april.  
 
De selectiegesprekken worden gevoerd door een delegatie van griffiers van de deelnemende 
gemeenten en een delegatie van de rekenkamercommissie. De gesprekken vinden plaats in 
het gemeentehuis van Barneveld (Raadhuisplein 2).  
 
Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de benoemingsvereisten 
voor het kandidaat-lid.  

http://www.rkvalleienveluwerand.nl/
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