
Vacatures Rekenkamer Maastricht  

 

Algemene informatie 
Op grond van de Gemeentewet dient iedere gemeente een rekenkamer te hebben. De Rekenkamer Maastricht 
bestaat uit vijf externe leden onder wie de voorzitter. De rekenkamer wordt ondersteund door een secretaris. De 
leden worden benoemd door de gemeenteraad voor de duur van zes jaar.  
Vanwege beëindiging van benoemingstermijnen ontstaan in de eerste helft van 2018 twee vacatures, waaronder 
die van de voorzitter. De rekenkamerleden dragen uit hun midden een voorzitter voor die benoemd wordt door de 
gemeenteraad.   
 
Leden 
Wat gaat u doen? 
De rekenkamer onderzoekt t.b.v. de gemeenteraad de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van 
het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. De onderzoeksrapporten zijn openbaar, zie: 
www.rekenkamermaastricht.nl. De rekenkamer kiest haar eigen onderzoeksonderwerpen, en doet drie à vier 
onderzoeken per jaar. De leden voeren het onderzoek grotendeels zelf uit, in projectteams. Maandelijks vinden één 
of twee vergaderingen plaats, waarin vooral wordt overlegd over (tussentijdse) resultaten en (concept-) 
rapportages. 
 
Uw profiel 
o integer en onafhankelijk 
o academisch werk- en denkniveau 
o gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en kennis van ambtelijke processen 
o belangstelling voor het openbaar bestuur 
o (financiële) informatie kunnen analyseren en interpreteren 
o ervaring met (beleids)onderzoek bij overheden 
o goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden 
o in teamverband kunnen werken 
o bereid en in staat om (ook overdag) voldoende tijd vrij te maken voor het (onderzoeks)werk 
o affiniteit met de stad Maastricht 
o een bestuurskundige of bestuurlijk-juridische achtergrond (voor één van de vacatures). 
Gezien de huidige samenstelling van de rekenkamer worden vrouwen met nadruk uitgenodigd om te solliciteren. 
 
Het lidmaatschap van de rekenkamer is onverenigbaar met een aantal in de Gemeentewet genoemde functies. Dat 
betekent dat een lid van de rekenkamer niet kan optreden als gemachtigde, vertegenwoordiger of adviseur in 
geschillen ten behoeve van de gemeente Maastricht en geen werkzaamheden, anders dan die ten behoeve van de 
rekenkamer, kan verrichten voor de gemeente Maastricht. 
 
Vergoeding 
Voor de werkzaamheden van de leden van de rekenkamer geldt op grond van de gemeentelijke verordening een 
uurvergoeding. 
 
Procedure 
Werving en selectie van kandidaten voor deze vacature zal beginnen in december 2017. De gemeenteraad zal 
betrokken zijn bij de selectieprocedure. 
 

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een brief met CV naar onderstaand adres, en geef daarin aan of u eventueel 
geïnteresseerd bent in het voorzitterschap.  
 
Rekenkamer Maastricht 
p/a Marjolein Heesbeen 
secretaris Rekenkamer Maastricht, Montenakerbank 40, 6213 JL Maastricht,  
email: secretariaat@rekenkamermaastricht.nl   
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