Gemeente Oostzaan is een kleine zelfstandige gemeente met 9.375 inwoners, gelegen
tussen Amsterdam, Zaanstad en Landsmeer. Oostzaan heeft een groen en landelijk karakter.
Dit komt met name door de ligging aan het prachtige veenweidegebied Het Oostzanerveld
en het recreatiegebied Het Twiske. Vanaf 1 januari 2010 is de ambtelijke organisatie
samengevoegd met die van de gemeente Wormerland in OVER-gemeenten.

De raad van de gemeente Oostzaan is vanwege de aflopende maximale zittingstermijn van
de huidige voorzitter op zoek naar een

extern lid (tevens voorzitter) van de Rekenkamercommissie
Op grond van de gemeentewet dient iedere gemeente een lokale rekenkamer of
rekenkamercommissie te hebben. Oostzaan kent een rekenkamercommissie die bestaat uit
vijf personen: drie externe leden, waaronder de voorzitter en twee raadsleden. De externe
leden worden voor een periode van 4 jaar benoemd en kunnen worden herbenoemd voor
een periode van 4 jaar.
Werkwijze rekenkamercommissie
De rekenkamer onderzoekt ten behoeve van de gemeenteraad de doelmatigheid,
doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. De
Rekenkamercommissie bepaalt zelf de keuze voor de onderzoeksonderwerpen en de wijze
waarop de onderzoeken worden uitgevoerd. Per jaar worden meerdere onderzoeken
uitgevoerd. De Rekenkamercommissie kan hierbij gebruik maken van (gedeeltelijke) inhuur
van externe expertise. De werkwijze van de Rekenkamercommissie is vastgelegd in de
‘Verordening rekenkamercommissie Oostzaan’ en in het Onderzoeksprotocol RKC Oostzaan.
Vanwege het bereiken van de maximale benoemingstermijn van de huidige voorzitter is de
gemeente Oostzaan op zoek naar een kandidaat met onderstaande kwalificaties.
Uw profiel


WO/HBO werk- en denkniveau (met een voorkeur voor een bestuurs- of bedrijfskundige
achtergrond)



Teamplayer



Ervaring met het leiden van vergaderingen en overlegvormen



Initiërend in nieuwe activiteiten en ontwikkelingen



In staat om verbindingen te leggen waar belangen tegenstrijdig lijken, bezit empatisch
vermogen



Integer en onafhankelijk



Belangstelling voor het openbaar bestuur en kennis van ambtelijke processen, in het
bijzonder aangaande gemeentelijke beleidsvoering en financiën



Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen



Aantoonbare ervaring met beleidsonderzoek en/of rekenkamerwerkzaamheden



Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

Als voorzitter leidt u de vergaderingen van de rekenkamercommissie. U ziet toe op de
voortgang en kwaliteit van de onderzoeken en de bijbehorende rapportages. U bewaakt het
functioneren van de commissie. U zorgt voor afstemming met het presidium van de raad,
onderhoudt de contacten met de griffie en het college, maar waakt voor onafhankelijkheid
van de commissie. U bent het eerste aanspreekpunt van de commissie en het gezicht naar
buiten (o.a. presenteren onderzoeken, te woord staan van de pers, samenleving, raad en
college).
Het lidmaatschap van de rekenkamercommissie is onverenigbaar met een aantal in de
gemeentewet genoemde functies. Een lid van de rekenkamercommissie kan niet optreden als
gemachtigde, vertegenwoordiger of adviseur in geschillen ten behoeve van de gemeente
Oostzaan en kan geen werkzaamheden, anders dan die ten behoeve van de rekenkamer,
verrichten voor de gemeente.
Wat bieden wij?
Een vaste vergoeding van 185,-- per bijeenkomst. De Rekenkamercommissie komt
gemiddeld 9 keer per jaar bijeen. Voor onderzoek door de externe leden van de
Rekenkamercommissie wordt een vergoeding van € 60,- per uur gerekend. Daarnaast geldt
een reiskostenvergoeding.
Heeft u interesse?
Nadere informatie over de werkzaamheden verschaft de huidige voorzitter van de
rekenkamer, de heer Wouter van Balen, tel. 06 29524225. Voor informatie over de procedure
kunt u contact opnemen met de griffier van Oostzaan, Lizette Ouwehand, tel. 06 46335746.
Wilt u solliciteren?
U kunt uw brief met CV voor XX januari 2016 a.s. mailen aan: de voorzitter
sollicitatiecommissie rekenkamer Oostzaan, t.a.v. de griffier van Oostzaan, email:
lizette.ouwehand@oostzaan.nl. Gesprekken met de sollicitatiecommissie zullen worden
gevoerd in week XX.
XX

