
Lid voor de Rekenkamer 
 
Ben jij maatschappelijk betrokken, een kritische denker en wil jij graag onderzoek doen naar de 
doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid? Dan geven we jou 
graag de ruimte! 
 
Over de rekenkamer 
De Rekenkamer van de gemeente Dronten doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, 
doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De rekenkamer wil met dit 
onderzoek inzicht geven in de kwaliteit van het bestuur van de gemeente. Wanneer uit 
rekenkameronderzoek blijkt dat de gemeente zich kan verbeteren, doet de rekenkamer 
aanbevelingen en geeft zij oplossingsrichtingen aan.  
 
Als lid van de Rekenkamer word je benoemd voor een periode van 6 jaar. Hiervoor ontvang je een 
vaste maandelijkse vergoeding van € 241,50 bruto. De rekenkamer vergadert in ieder geval één keer 
per maand. Jouw tijdsinvestering is gemiddeld genomen 8 uur per maand.  
 

Dit breng je mee:  
Als lid van de rekenkamer verhoud je je onafhankelijk ten opzichte van de politiek en het bestuur van 
de gemeente Dronten. Je bent een kritische en analytische denker, je hebt gevoel voor lokaal 
politieke verhoudingen en beschikt over een natuurlijk overwicht en je krijgt energie van het 
voorbereiden en geven van presentaties.  
 
Verder  

• heb je politiek bestuurlijke ervaring en kennis van besluitvormingsprocessen bij de overheid; 

• heb je kennis van overheidsfinanciën; 

• heb je ervaring in het uitvoeren van (rekenkamer)onderzoek en het formuleren van conclusies en 
aanbevelingen; 

• beschik je over academisch werk- denkniveau. 
 
Omdat de rekenkamer een onafhankelijk orgaan is, kun je niet in aanmerking komen wanneer je als 
raadslid betrokken bent bij, of werkt voor de Gemeente Dronten. 
 
Procedure 
Ben je enthousiast en wil je direct reageren? De vacature staat open tot en met vrijdag 31 maart. De 
gesprekken vinden plaats op vrijdag 14 april.   
 
Wil je meer weten over de Rekenkamer? De huidige leden vertellen je graag meer. Je kunt hiervoor 
contact opnemen met Jamilja van der Meulen, lid van de rekenkamer. Zij is bereikbaar via 06-
40457354 Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Manon 
Lankhuijzen, ambtelijk secretaris van de Rekenkamer via rekenkamer@dronten.nl of 
telefoonnummer 14 0321. 
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