De gemeenteraden van Hillegom en Lisse zoeken een extern lid voor de

rekenkamercommissie Hillegom en Lisse
De rekenkamercommissie is onafhankelijk en toetst het door de gemeentebesturen van Hillegom en
Lisse gevoerde beleid en beheer op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. De
rekenkamercommissie doet gemiddeld twee onderzoeken per jaar. Deze onderzoeken worden onder
verantwoordelijkheid van de rekenkamercommissie uitgevoerd door een onderzoeksbureau.
De rekenkamercommissie bestaat uit een externe voorzitter, een extern lid en vier raadsleden. De
commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
Profiel
U heeft een academisch werk- en denkniveau en beschikt over goede communicatieve en
schriftelijke vaardigheden. U heeft gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en bent in staat
bestuurlijke en politiek relevante thema’s te onderkennen. Verder beschikt u over:





Een onafhankelijke instelling;
Kennis van en affiniteit met het bestuurlijk besluitvormingsproces met name op lokaal niveau;
Kennis van en ervaring met het analyseren, beoordelen en interpreteren van informatie;
Kennis van en ervaring met het verrichten van onderzoek.

Ervaring met rekenkamerwerk is een pré.
U bent niet als ambtenaar werkzaam bij één van de twee gemeenten of werkzaam in een andere
functie die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeenten Hillegom en Lisse en
door de gemeenten gesubsidieerde instellingen in de weg staat.
Tijdsbesteding en vergoeding
De rekenkamercommissie vergadert tien keer per jaar. Uw tijdinzet bedraagt gemiddeld drie
dagdelen per maand. Voor de werkzaamheden ontvangt u een maandelijkse vergoeding van
€ 418,40.

Benoeming
De benoeming tot lid van de rekenkamercommissie geschiedt door de gemeenteraden van Hillegom
en Lisse op voordracht van de selectiecommissie. Deze selectiecommissie bestaat uit vier raadsleden
en wordt geadviseerd door de voorzitter van de rekenkamercommissie. Benoeming vindt plaats met
ingang van 1 juli 2019 voor een periode van vier jaar.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de rekenkamercommissie en het sollicitatieproces kunt u contact
opnemen met Trinette van Wijck (ambtelijk secretaris) via 06-51902823 (bereikbaar op ma, di, woe
en vrij-ochtend) of via tvanwijck@lisse.nl. Algemene informatie over de rekenkamercommissie is te
vinden op de website: http://www.rekenkamercommissie-hl.nl .
Sollicitatiebrieven voorzien van een CV kunt u tot en met 8 mei mailen aan de selectiecommissie
rekenkamercommissie Hillegom en Lisse via rekenkamercommissieHL@lisse.nl . De gesprekken
vinden plaats op dinsdag 28 mei vanaf 18.30 uur.
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