De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben een gezamenlijke
rekenkamercommissie, genaamd Rekenkamercommissie SED. De rekenkamercommissie
heeft als taak het onderzoeken van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid
van het door de gemeenten gevoerde beleid en bestuur. Zij voert hiertoe onderzoek uit en
zoekt daarbij - waar wenselijk - de samenwerking met andere rekenkamers in de regio
West-Friesland c.q. Noord-Holland. De commissie bestaat uit drie externe leden en wordt
bijgestaan door een secretaris/onderzoeker. Conform het rooster van aftreden zal één van
de leden per 1 oktober 2017 haar functie neerleggen.
De gemeenteraden roepen daarom sollicitanten op voor de functie:
Lid van de rekenkamercommissie V/M
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 secretaris/onderzoeker (of ander lid) bijdragen aan de uitvoering
van onderzoek. Hieronder vallen bijvoorbeeld het houden van interviews en schrijven
van delen van het onderzoeksrapport;
 het presenteren van onderzoeksrapporten aan de raad en het onderhouden van
contact met de raad en de ambtelijke organisatie van één van de drie gemeenten;
 het doorontwikkelen van het kwaliteitsniveau van de rekenkamercommissie.
Functie-eisen lid Rekenkamercommissie SED:
 academisch werk- en denkniveau;
 enkele jaren ervaring in het opzetten, begeleiden en/ of uitvoeren van onderzoek;
 vanuit onafhankelijkheid kunnen functioneren in een team;
 communicatief vaardig zijn en beschikken over uitstekende mondelinge en
schriftelijke presentatievaardigheden;
 kennis van het lokale bestuur; (politiek strategisch inzicht en een antenne voor
onderwerpen die zich voor onderzoek lenen (of juist niet);
 woonachtig zijn in Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland en/ of kennis hebben van
de regio West-Friesland is een pré;
 gezien de huidige samenstelling van de rekenkamercommissie zijn kennis van het
ruimtelijk domein en / of juridische kennis een pré;
 ervaring met rekenkamer(commissie)werk is een pre;
 ’s avonds beschikbaar voor vergaderingen (ca. 11 per jaar);
 met enige flexibiliteit overdag beschikbaar voor begeleiding van de
onderzoeksopdrachten en aanwezigheid bij interviews met burgemeesters,
wethouders, gemeentesecretarissen of griffiers.
Incompatibiliteiten:
 geen directe of indirecte arbeidsrelatie met de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen of
Drechterland;
 geen functies die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeenten
en de door de gemeenten gesubsidieerde instellingen in de weg staat;
 maximaal lid van één andere rekenkamer(commissie).

Wat bieden wij:
Voor de werkzaamheden bieden wij een vaste vergoeding van € 250 per maand. Indien
sprake is van afgesproken onderzoekswerkzaamheden is een uurvergoeding van toepassing
van € 75. Dit is exclusief vergoeding van reiskosten en andere onkosten.
Interesse?
Indien u belangstelling heeft, kunt u uw schriftelijke sollicitatie voorzien van curriculum
vitae uiterlijk 24 september a.s. richten aan de griffier van Stede Broec, mevrouw Y.
Hermans, via het mailadres griffie@stedebroec.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 een vertegenwoordiging van uit de drie gemeenten, de
voorzitter en een extern lid van de rekenkamercommissie. Zij worden hierbij ondersteund
door de secretaris van de rekenkamercommissie of de raadsgriffier. De selectiegesprekken
zullen plaatsvinden op zaterdag 30 september of 7 oktober 2017, in het gemeentehuis van
Stede Broec, De Middend 2, Bovenkarspel.
De voordracht voor benoeming wordt voorgelegd aan de drie gemeenteraden, die hierover
een besluit zal nemen. 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.

