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Vacaturetekst twee leden rekenkamercommissie
Koggenland is een mooie plattelandsgemeente in West-Friesland. Het kenmerkende weidse
landschap is van grote waarde te midden van de stedelijke gebieden van Hoorn en Heerhugowaard.
In de 14 dorpen wonen bijna 23.000 inwoners.
De gemeenteraad van Koggenland maakt gebruik van een rekenkamercommissie. Deze bestaat uit 5
leden: een externe voorzitter, twee externe leden en twee leden uit de gemeenteraad. De
rekenkamercommissie staat de raad terzijde door middel van onderzoeken op het gebied van
doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid en de uitvoering. Bij het
uitvoeren van de onderzoeken wordt waar nodig en wenselijk samengewerkt met andere
rekenkamers. De rekenkamer heeft een werkbudget van 25.000 euro per jaar ter beschikking voor
één groot dan wel twee kleinere onderzoeken per jaar.
De gemeenteraad zoekt met directe ingang
TWEE EXTERNE LEDEN VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE
Functieprofiel:
Het lid van de rekenkamercommissie is, samen met de andere leden, verantwoordelijk voor:
 het in en buiten vergaderingen richting geven aan de uitvoering van onderzoeksopzetten en
rapportages van de rekenkamercommissie;
 het samen met de andere externe leden bijdragen aan de uitvoering van onderzoek;
 het presenteren van onderzoeksrapporten aan de raad en het onderhouden van contact met de
raad en de ambtelijke organisatie;
 het door ontwikkelen van het kwaliteitsniveau van de rekenkamercommissie.
Functie-eisen lid Rekenkamercommissie:
 academisch werk- en denkniveau;
 enkele jaren ervaring in het opzetten, begeleiden en/of uitvoeren van (gemeentelijk) onderzoek;
 vanuit onafhankelijkheid kunnen functioneren in een team;
 communicatief vaardig zijn en beschikken over uitstekende mondelinge en schriftelijke
presentatievaardigheden;
 kennis van het lokale bestuur, inzicht in gemeentelijke financiën, en een antenne voor
onderwerpen die zich voor onderzoek lenen;
 woonachtig zijn in, en/ of kennis hebben van de regio West-Friesland is een pré;
 ervaring met rekenkamer(commissie)werk is een pre;
 overdag beschikbaar voor begeleiding van de onderzoeksopdrachten
 ’s avonds-overdag beschikbaar zijn voor vergaderingen (ca. 1 x per 6 weken muv. zomervakantie).
Incompatibiliteiten:
 geen directe of indirecte arbeidsrelatie hebben of hebben gehad met de gemeente Koggenland;
• geen functies die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeente en de door
de gemeente gesubsidieerde instellingen in de weg staat.
Vergoeding
Bij elke onderzoek wordt vooraf een verdeling gemaakt van het aantal in te zetten uren onderzoek
per extern lid. De vergoeding voor onderzoek en bijbehorend overleg is 75 euro per uur. De
vergoeding voor vergaderingen van de rekenkamercommissie is 150 euro per keer. Omgerekend
betekent dit gemiddeld een vergoeding van 450 euro per maand.

Informatie en interesse?
Informatie over de rekenkamercommissie is te vinden op de website van de gemeente :
https://www.koggenland.nl/bestuur-en-organisatie/rekenkamercommissie_43376/
Heeft u belangstelling dan kunt u uw schriftelijke sollicitatie voorzien van curriculum vitae tot
uiterlijk maandag 23 november 2020 richten aan de interim-secretaris van de rekenkamercommissie;
mevrouw G.C.I. Kager, via het mailadres g.kager@koggenland.nl
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de voorzitter van de rekenkamercommissie, de
heer H.G. Wokke, telefoon 06-12680222.
Selectieproces
De selectiecommissie bestaat uit de voorzitter en de interne leden van de rekenkamercommissie. Zij
worden hierbij ondersteund door mw. Kager. De selectiegesprekken staan gepland voor woensdag 2
december 2020.
De selectiecommissie doet een voordracht voor benoeming via het presidium aan de gemeenteraad.
De installatie en beëdiging staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 december. De
benoeming geldt voor vier jaar, met één mogelijke verlengingstermijn van eveneens vier jaar.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Vastgesteld, 2 november 2020

