Functieprofiel voor de externe voorzitter van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten,
Oegstgeest en Leidschendam‐Voorburg
1)

Algemene informatie
Naam van de organisatie:
Functie:
Opgesteld door:
Datum:

2)

RKC Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest,
Leidschendam‐Voorburg
Voorzitter
RKC Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest,
Leidschendam‐Voorburg
Oktober 2016

Profiel

De voorzitter is het gezicht van de Rekenkamercommissie en hij draagt de visie van de commissie
naar buiten toe proactief uit. Hij heeft een goede en effectieve relatie met de raden, de colleges van
B&W en de ambtelijke leiding. Intern draagt hij bij aan een goede en effectieve werksfeer en
bevordert hij het optimaal functioneren van de commissie.
2)

Doel van de functie

De voorzitter:

3)

-

zorgt voor het bijeenkomen van de commissie, leidt de vergaderingen en zorgt voor een
zorgvuldige besluitvorming.

-

is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een visie van de Rekenkamercommissie.

-

creëert draagvlak voor de onderzoeksresultaten zowel binnen als buiten de commissie.

-

is het eerste aanspreekpunt voor gemeentebesturen en anderen en het gezicht naar
buiten.

-

onderhoudt nauwe contacten met de gemeentebesturen.

-

is zich bewust van zaken die bij de gemeenten spelen en heeft een (politieke) antenne
voor onderwerpen die zich voor onderzoek lenen.

-

is in gezamenlijkheid met de andere leden van de commissie verantwoordelijk voor het
functioneren van de Rekenkamercommissie.

-

is binnen de Rekenkamercommissie eindverantwoordelijk voor de aansturing van de
secretaris en heeft de budgetverantwoordelijkheid.

Benoeming voorzitter

De vier raden benoemen de voorzitter van de commissie uit externen op een voordracht van een
selectiecommissie waarin zowel de raden als de RKC vertegenwoordigd zijn.

4)

Rolomschrijving voorzitter
1. Vervult een verbindende rol binnen en buiten de Rekenkamercommissie.
2.

Is een empathische en collegiale voorzitter

3.

Is ambitieus in het werk van de RKC

4.

Heeft geruime tijd beschikbaar voor uitoefenen voorzitterschap.

5. Is met de andere leden verantwoordelijk voor inventariseren van onderzoeksvoorstellen
6. Is met de andere leden verantwoordelijk voor een adequate interne organisatie van de
7. Onderhoudt het relatienetwerk met de gemeenteraad en andere betrokkenen in de lokale
politiek en andere rekenkamers in de omgeving.
8. Is verantwoordelijk voor het te woord staan van de pers en het presenteren van
onderzoeken richting pers.
5)

Bevoegdheden
1. Is in de gezamenlijkheid van de commissie bevoegd tot het aantrekken van externe
2. Is namens de commissie bevoegd tot het zelfstandig communiceren over de onderzoeken en
de
3. Is namens de commissie bevoegd om binnen de budgettaire kaders uitgaven te doen ten
behoeve van

6)

Functie‐eisen voorzitter
Opleiding

Kennis

Ervaring

WO werk‐ en denkniveau



Politiek strategisch inzicht



Overzicht van en inzicht in de belangrijkste beleidsterreinen
van de lokale overheid



Ruime bestuurlijke ervaring en vaardigheden



Politieke en / of maatschappelijke betrokkenheid



Affiniteit met gemeentefinanciën



Ervaring in het doen van onderzoek en/of het begeleiden van
onderzoek

Incompatibiliteiten

Omvang/tijdbesteding



Geen andere functies die een onafhankelijke oordeelsvorming
ten aanzien van de gemeente en de door de gemeente
gesubsidieerde instellingen in de weg staan



Geen directe arbeidsrelatie met de gemeente



Bereidheid om zich enkele dagdelen per maand in te zetten
voor het werk van de rekenkamercommissie gedurende de
zittingsperiode.



De tijdsbesteding is gemiddeld over het jaar 25 uur per maand



Flexibiliteit hierin is vereist.



Eénmalige herbenoeming voor vier jaar is mogelijk

Vergoeding

De voorzitter ontvangt een maandelijkse vergoeding van circa 235 euro
voor de werkzaamheden van de commissie (excl. reiskosten). Er wordt
uitgegaan van ongeveer elf vergaderingen van de
Rekenkamercommissie per jaar.

Binding

Bij voorkeur woonachtig in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest of
Leidschendam‐Voorburg.

Aantal rekenkamers

De Rekenkamercommissie geeft een voorkeur aan een voorzitter die
niet elders lid dan wel voorzitter is van een lokale rekenkamer(functie).

Gelijke geschiktheid

Bij gelijke geschiktheid wordt, gelet op de huidige samenstelling van de
commissie, aan een vrouw de voorkeur gegeven.

