De gemeenteraden van Dongen, Goirle en Loon op Zand hebben een gezamenlijke
Rekenkamercommissie. In verband met een aflopende termijn, zoeken we per 1 januari 2020

Een enthousiast LID van de REKENKAMERCOMMISSIE

Rekenkamercommissie Dongen, Goirle & Loon op Zand
De gemeenten Dongen, Goirle en Loon op Zand hebben in 2012 een gemeenschappelijke
rekenkamercommissie ingesteld. Deze rekenkamercommissie uit het ‘Hart van Brabant’, bestaat uit
drie externe leden en wordt ondersteund door een eigen secretaris-onderzoeker.
Wat doet de rekenkamercommissie?
De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk
bestuur. Met andere woorden of gemeentelijke gelden zinnig, zuinig en zorgvuldig worden besteed.
Hiermee versterkt zij de controlerende en de kaderstellende rol van de raad. De
Rekenkamercommissie stelt onderzoeksonderwerpen voor, zet de organisatie van het onderzoek op,
voert quick scans uit in de vorm van bv. rekenkamerbrieven of begeleidt externe onderzoeken. Het
gaat zowel om onderzoek waarbij vooruit wordt gekeken als evaluatie achteraf.
De afgelopen periode heeft de rekenkamercommissie uiteenlopende thema’s onder de loep
genomen waaronder een quick scan projectmatig werken en een onderzoek hoe beter te sturen op
het bereiken van de WMO-doelstellingen. Momenteel voeren we een klantreis armoedebeleid uit en
hebben we besloten om het onderwerp energietransitie meerjarig te volgen en te onderzoeken
vanuit verschillende (beleids)perspectieven. ‘Leren en verbeteren’ vanuit een positief kritische
grondhouding staat bij de uitvoering van onze onderzoeken centraal.
Wat gaat u doen?
Als lid van de Rekenkamercommissie:

•
•
•
•

Bent u medeverantwoordelijk voor het initiëren en inventariseren van
onderzoeksvoorstellen, opstellen van een onderzoeksplan en het uitvoeren of begeleiden
hiervan.
Zorgt u met de andere leden voor een goede interne organisatie van de
Rekenkamercommissie, inclusief agendasetting en daadwerkelijke uitvoering.
Bent u medeverantwoordelijk voor de uitvoering van onderzoeken en het contracteren en
aansturen van externen voor het uitvoeren van onderzoeken.
Onderhoudt u contacten met en informeert u (leden van) de gemeenteraad en andere
betrokkenen in de lokale politiek.

Wie zoeken wij?
Van de leden verwachten wij dat zij geen andere functies bekleden die een onafhankelijke
oordeelsvorming ten aanzien van de gemeenten Dongen, Goirle en Loon op Zand en door deze
gemeenten gesubsidieerde instellingen op welke wijze dan ook in de weg staan. Het is een pré als je
in of op een redelijke afstand van een van de 3 gemeenten woont.
Kandidaten brengen de volgende functie-eisen en competenties mee:

•
•
•
•
•
•
•
•

Academisch werk- en denkniveau: analytisch en resultaatgericht
Kennis van en inzicht in het functioneren van het lokaal bestuur, de lokale politiek en de
bijbehorende processen.
Deskundigheid in kwalitatief en kwantitatief onderzoek
Gegevens en handelwijzen kunnen afwegen om tot realistische, objectieve en onafhankelijke
beoordelingen te komen.
In staat om onderzoeksresultaten te vertalen naar een politiek-bestuurlijke boodschap.
Relevante professionele achtergrond en ervaring op één of meer beleidsterreinen van de
lokale overheid, bij voorkeur financieel economische processen.
Een positief-kritische en onafhankelijke instelling;
Een enthousiaste teamspeler met hands-on mentaliteit

Wat bieden wij?
Een uitdagende functie met (mede)verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de
Rekenkamercommissie. Daarmee worden de raden ondersteund bij het uitvoeren van hun
controlerende en kaderstellende taak.
Het lid van de Rekenkamercommissie wordt benoemd voor een periode van 4 jaar met een
eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor dezelfde periode. Leden ontvangen een
maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden van € 900,- per maand, zoals vastgelegd conform
de verordeningen 2012 op de rekenkamercommissie van de gemeenten Dongen, Goirle en Loon op
Zand.
Bent u geïnteresseerd?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Verhoeven, voorzitter van de
Rekenkamercommissie. Hij is bereikbaar op het telefoonnummer 06-53228715.
Uw sollicitatie kunt u tot en met 24 oktober 2019 per mail richten aan de heer B. van ’t Westeinde.
Solliciteren per e-mail kan via rekenkamer@goirle.nl
Gesprekken met kandidaten worden naar verwachting gevoerd op de volgende data: vrijdagmiddag 1
november, dinsdagavond 29 oktober of woensdagavond 30 oktober (avond).
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.
Voor nadere informatie over de gemeenten verwijzen wij u graag naar de gemeentelijke websites
www.dongen.nl, www.goirle.nl en www.loonopzand.nl.

