
 

 

 
 
 
De gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg  
zoeken een:  
 

LID REKENKAMERCOMMISSIE 
 
Als lid van de Rekenkamercommissie draait u mee in onderzoeken naar het gemeentelijke 
beleid. De resultaten hiervan worden aangeboden aan de vier gemeenteraden. Daarmee 
ondersteunt de Rekenkamercommissie hen.  
 
Werkzaamheden 
U beoordeelt offertes en concept-onderzoeksrapportages, stelt adviezen op, en licht 
onderzoeksresultaten toe aan de raadsleden en burgercommissieleden van de vier 
gemeenteraden. 
 
Daarnaast bepaalt u mede de onderzoeksonderwerpen, onderzoeksvragen en de 
jaarplanning. Dat doet u in de maandelijkse vergadering van de Rekenkamercommissie. 
 
De werkzaamheden vergen gemiddeld 15 tot 20 uur werk per maand.  
 
Uw profiel  
U bent: 

• maatschappelijk betrokken; 

• toegankelijk, luistert actief en communiceert helder; 

• geïnteresseerd in effectiviteit en efficiency van het gemeentelijke bestuur; 

• bereid om u minimaal vier jaar in te zetten voor de Rekenkamercommissie; 

• niet werkzaam in opdracht van het gemeentebestuur in Wassenaar, Voorschoten, 
Oegstgeest, of Leidschendam-Voorburg; 

• in deze gemeenten sinds 2018 niet actief geweest als burgercommissielid, raadslid, 
wethouder of burgemeester. 

 
U heeft: 

• affiniteit met communicatie en public relations (vergroten van impact door taal, beeld, 
vormgeving, enz.); 

• bij voorkeur een binding met de gemeente Wassenaar; 

• WO werk- en denkniveau; 

• inzicht in de gemeentelijke politiek-bestuurlijke en ambtelijke processen; 

• kennis van/ervaring met onderzoek (conceptueel, methodisch, analytisch, open en 
onbevooroordeeld denkvermogen). 

 



 

 

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. 
 
Wat wij bieden  
U werkt samen in een enthousiast en ambitieus team dat op een hoog niveau invulling geeft 
aan zijn taak. Voor de werkzaamheden ontvangt u een maandelijkse vergoeding van €315,15 
(excl. reiskosten). 
 
Meer informatie  
Raadpleeg de website, de LinkedIn-pagina, of stel uw vragen aan de heer Dolf Kamermans.  
Hij is voorzitter van de Rekenkamercommissie en bereikbaar via 06 53 21 53 08. 
 
Sollicitatie  
We zien uw sollicitatie graag tegemoet. Tot en met zondag 3 april 2022 kunt u uw 
sollicitatiebrief met curriculum vitae sturen aan de griffier van Wassenaar, Jaap 
Kleinhesselink. Zijn e-mailadres: jkleinhesselink@wassenaar.nl.   
 
Wordt u uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? Deze vindt ’s avonds plaats in de week van 
maandag 18 april tot en met donderdag 21 april 2022, in Wassenaar. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

https://www.rekenkamerwvolv.nl/
https://www.linkedin.com/in/rekenkamerwvolv/recent-activity/
mailto:jkleinhesselink@wassenaar.nl

