Vacaturetekst voor leden Rekenkamer Tilburg
Rekenkamer Tilburg
De rekenkamer van de gemeente Tilburg versterkt de controlerende en kaderstellende rol van
de raad. Vanuit een onafhankelijke positie is de rekenkamer hét onderzoeksinstrument voor de
raad. Door regelmatig contact met de raad weet zij relevante onderzoeksonderwerpen te
selecteren rondom de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde
bestuur. Met een kloppend hart voor het openbaar bestuur en voor Tilburg, richt de
rekenkamer zich sterk op het leereffect voor bestuur en organisatie. Daarbij heeft zij een open
blik, is ze vernieuwend en betrekt ze inwoners, organisaties en waardevolle lessen uit andere
gemeenten.
Experimenteel, Rauw, Tegendraads, Daadkrachtig, Sociaal en Humor. Dit zijn de zes woorden
die de gemeente het best omschrijven. Een stad in ontwikkeling brengt zo zijn eigen dynamiek
mee. Uitgangspunten om in deze context een rekenkamer met impact te zijn:
•
•
•
•
•
•

Een rekenkamer dicht op de raad
Gedegen en relevant onderzoek dat leidt tot een inhoudelijk debat
(H)erkend als hét onderzoeksinstrument van de raad
Actief in communicatie met ambtelijke organisatie en college
Navolgbaar in haar doen en laten: heldere werkwijze en verantwoording
Gericht op het laten beklijven en opvolgen van de aanbevelingen.

Meer weten over wat het betekent om de rekenkamer van Tilburg te zijn? Kijk hier voor meer
informatie over de RKT.
De Rekenkamer Tilburg bestaat uit vier externe leden, waaronder de voorzitter, en een
ambtelijk secretaris-onderzoeker. In verband met het aflopen van de benoemingsperiode van
de leden van Rekenkamer Tilburg, is er op dit moment een vacature voor deze vier posities:
één lid-voorzitter en drie leden. Deze vacature is voor de positie van:
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Drie leden van de Rekenkamer - Invulling per 1 maart 2021
Profiel, competenties en functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•

Een academisch werk- en denkniveau en analytisch vermogen
Motivatie een maatschappelijke bijdrage te leveren aan Tilburg
Politiek-bestuurlijke sensitiviteit en maatschappelijke betrokkenheid
Expertise op relevante onderwerpen, zoals organisatieontwikkeling,
overheidsfinanciën, sociaal domein, openbaar bestuur of wetenschappelijk onderzoek
Ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van onderzoek
In staat zijn om onderzoeksresultaten te vertalen naar een helder leesbaar rapport en
relevante aanbevelingen
Sterke mondelinge en schriftelijke communicatie
Constructief-kritische houding en gericht op impact.

Een binding met Tilburg wordt gewaardeerd. Kandidaten hebben echter geen binding met de
lokale politiek van Tilburg of groeperingen in de samenleving van Tilburg of andere functies die
een onafhankelijke oordeelsvorming in de weg staan.

Rol
Samen met de voorzitter zijn de leden verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een zichtbare en communicatieve rekenkamer voor raad, college en organisatie
Een effectief team binnen de rekenkamer
Het opstellen van een relevant onderzoeksprogramma
Een helder en zorgvuldig onderzoeksproces
De kwaliteit van de producten van de rekenkamer
Het formuleren van conclusies en aanbevelingen die beklijven
Ontwerpen van een onderzoeksopzet en de (eventuele) vertaling naar een opdracht
Het contracteren en begeleiden van onderzoeksbureaus voor de uitvoering van
onderzoek.

Vergoeding en inzet
De vergoedingsbedragen voor de leden zijn vastgesteld door de gemeenteraad van Tilburg en
gekoppeld aan het vergoedingsbedrag voor raadsleden. De leden ontvangen een vergoeding
van € 1.054,59 per maand (vergoeding 2021). Onderzoekswerkzaamheden zijn hierbij
inbegrepen.

Benoeming
De benoeming tot lid van de Rekenkamer Tilburg geschiedt door de gemeenteraad, op
aanbeveling van een zogenaamde begeleidingscommissie. Deze commissie bestaat uit drie
raadsleden. In het selectieproces worden zij ondersteund door de senior raadsadviseur en een
externe adviseur. Benoeming volgt voor een periode van zes jaar. Dit geldt ook voor de
voorzitter.

Sollicitatieprocedure
Na een briefselectie worden er digitale sollicitatiegesprekken gevoerd door de
begeleidingscommissie en de extern adviseur. Daarnaast vindt er aansluitend een kort
klikgesprek met de secretaris-onderzoeker plaats. De gesprekken vinden plaats op 27 januari
2021 in de ochtend en middag. Wij vragen u hier bij sollicitatie rekening mee te houden.

Reageren en informatie
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Lauryan Bakker, adviseur bij Necker
van Naem, via 06-17589183. Reageren kan tot en met 10 januari 2021 door een motivatiebrief
en curriculum vitae te sturen naar sollicitaties@necker.nl o.v.v. ‘sollicitatie leden Rekenkamer
Tilburg’.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

