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Taken rekenkamer
De rekenkamer, in 2003 ingesteld door de gemeenteraad, bestaat uit drie
onafhankelijke leden: twee leden en een voorzitter. Zij is ingesteld om het
gemeentelijk handelen te verbeteren, de rol van de gemeenteraad te versterken
en de publieke verantwoording te vergroten.
De rekenkamer onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed wordt uitgevoerd
(doelmatigheid) en het gewenste resultaat oplevert (doeltreffendheid). Ook
onderzoekt de rekenkamer of het geld volgens de regels is uitgegeven door de
gemeente (rechtmatigheid). De rekenkamer stelt zelf zijn onderzoeksprogramma
vast en voert jaarlijks twee à drie onderzoeken uit.
Via openbare rapportages geeft de rekenkamer zicht op de prestaties van de
gemeente en doet zij aanbevelingen voor de toekomst.
Werkzaamheden
De rekenkamer zet in principe externe onderzoekers in voor het onderzoekswerk.
De leden begeleiden onderzoeken en vertalen de onderzoekgegevens in
bruikbare aanbevelingen voor de gemeenteraad. De rekenkamer presenteert zijn
onderzoeken aan de gemeenteraad.
Het werk omvat gemiddeld een dagdeel per week, maar dit is met pieken en
dalen. Het lid van de rekenkamer moet daarom zijn of haar tijd flexibel in kunnen
zetten. De werktijden zijn wisselend overdag en ’s avonds. De rekenkamer
vergadert volgens een vooraf vast te stellen vergaderschema circa 12 keer per jaar.
Persoonsprofiel
Een lid van de rekenkamer heeft een academisch werk- en denkniveau en is
juridisch en/of bestuurskundig geschoold. Eén van de rekenkamerleden heeft een
achtergrond in het bedrijfsleven. De leden van de rekenkamer zijn bij voorkeur
woonachtig in Doetinchem of de Achterhoek.
De kandidaat beschikt over meerdere van de volgende kwaliteiten:
 Is analytisch.
 Is maatschappelijk betrokken.
 Heeft ervaring met het begeleiden en bijsturen van onderzoek naar
onderwerpen met complexe bestuurlijke, maatschappelijke en juridische
belangen.
 Kent de taken en verantwoordelijkheden van de lokale overheid.
 Bekijkt en beoordeelt met zijn of haar onafhankelijke geest alle zaken van
verscheidene kanten. Neemt afstand en weet te objectiveren.
 Heeft kijk op en ervaring met onderzoeksmethoden en
kwaliteitsmonitoring.
 Is in staat om op een heldere en openhartige wijze te communiceren over
onderzoek en onderzoeksresultaten.
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De kandidaat vervult geen functies die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap
van de rekenkamer (art. 81f Gemeentewet). Hij heeft geen vertegenwoordigende
functies (gehad) namens een politieke partij in de gemeente Doetinchem. Hij
heeft geen directe betrokkenheid met het werk en de belangen van de gemeente
Doetinchem, de gemeenschappelijke regelingen en de gemeentelijke BV’s.
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