
Voorzitter Rekenkamercommissie 

Wij zoeken een onafhankelijke externe voorzitter Rekenkamercommissie. 

De gemeenteraad van Dalfsen heeft een Rekenkamercommissie ingesteld bestaande uit drie raadsleden 
en een externe voorzitter. De Rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en 
rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Wegens het vertrek van onze huidige 
voorzitter zijn wij op zoek naar een onafhankelijk externe voorzitter voor de komende raadsperiode (2022-
2026).  

Wat ga je doen? 

Als onafhankelijke voorzitter draag jij zorg voor de onderzoeken van de Rekenkamercommissie. Samen met 
de andere leden geef je sturing aan de onderzoeken. Je bewaakt de kwaliteit en onderhoudt de 
communicatie. De onderzoeken en adviezen staan in het teken van leren en verbeteren. De 
Rekenkamercommissie kiest onafhankelijk de beleidsvelden of beleidsonderwerpen die zij onderzoekt, 
waarbij de raad de bevoegdheid heeft om onderwerpen aan te dragen via een shortlist. In beginsel gaan we 
uit van benoeming voor de duur van vier jaren. 

Taken voorzitter 

 Je inventariseert onderzoeksvoorstellen, stelt het onderzoeksprogramma op en voert deze samen 
met de andere leden uit. 

 Je draagt zorg voor het tot stand komen van de conceptonderzoeksopdracht, het onderzoek met 
conclusies en aanbevelingen en bevordert een zorgvuldige besluitvorming in de commissie. 

 Je geeft leiding in de vergadering van de rekenkamercommissie. 

 Je treedt op als voorzitter van de Rekenkamer en bent het aanspreekpunt in onderzoeken namens 
de commissie. 

 Je bewaakt de relevantie en onafhankelijkheid van het onderzoek. 

 
Wie ben jij? 
 

 Academisch werk en denkniveau, bij voorkeur op het gebied van bestuurs- of bedrijfskunde. 

 Ervaring in onderzoek doen naar bestuurlijke doelmatigheid en doeltreffendheid in de non-profit 
sector. 

 Uitstekende voorzitterskwaliteiten. 

 Sterk analytisch en conceptueel denkvermogen. 

 Ervaring met het werken in een bestuurlijke omgeving. 

 Onafhankelijke houding met eigen oordeelsvermogen en een kritische instelling. 

 Resultaat- en mensgericht, verbindend en benaderbaar. 

 Goede communicatieve vaardigheden. 

 
Wat krijg jij? 

Het tijdsbeslag voor de voorzitter is naar schatting ongeveer 10 - 12 Rekenkamercommissie vergaderingen 
per jaar. De vergoeding vindt plaats conform de Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden 2019 
en bedraagt € 200 per vergadering. 

Reageren? 

Dit kan via de knop ‘solliciteren’ via deze link: Gemeente Dalfsen - Voorzitter Rekenkamercommissie 
(easycruit.com).  

De procedure is als volgt: 

 Solliciteren kan tot en met 27 maart 2022. 

    Gespreksronde op 7 april 2022 in de ochtend. 

Voor vragen over de inhoud kun je contact opnemen met Joost Leegwater (Griffier) en over de procedure 
met Paul Douwes (HR-adviseur) via telefoonnummer 14 0529. 

https://dalfsen.easycruit.com/vacancy/2895335/162367?iso=nl
https://dalfsen.easycruit.com/vacancy/2895335/162367?iso=nl

