
Ruimte gevend voor ontwikkeling 
gemeente Steenbergen 
  
De gemeente Steenbergen ligt tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen. 
In oppervlakte is Steenbergen de op een na grootste gemeente van Brabant 
(16.000 ha). De gemeente heeft circa 23.500 inwoners, verdeeld over zes kernen; 
Dinteloord, De Heen, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Welberg en Steenbergen, elk 
met een eigen karakter. Het bestuurlijk centrum is gevestigd in Steenbergen. 
Steenbergen heeft als leidend thema ‘Ruimte gevend voor ontwikkeling’. 
 
De raad van de gemeente Steenbergen heeft in 2007 een gemeentelijke rekenkamercommissie 
ingesteld. De gemeente duidt de commissie aan als de RKC. 
De RKC heeft tot taak het handelen van het gemeentebestuur op drie onderdelen te toetsen: 
- doelmatigheid: is de voorbereiding en uitvoering van het beleid efficiënt verlopen? 
- doeltreffendheid: zijn de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijke gehaald? 
- rechtmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving? 
 
De RKC Steenbergen bestaat uit zes personen: drie externe leden, waaronder de voorzitter, twee 
raadsleden (van wie een behoort tot een van de fracties die de coalitie vormen en een behoort tot 
een van de fracties van die de oppositie vormen) en een externe secretaris. 
De Rekenkamercommissie bepaalt zelf de keuze van de onderzoeken en de wijze waarop deze 
worden uitgevoerd. De RKC kan hierbij gebruik maken van (gedeeltelijke) inhuur van externe 
expertise.  
De werkwijze van de RKC is vastgelegd in de ‘Verordening rekenkamercommissie Steenbergen’  
en de’ Nota van werkwijze van de Rekenkamercommissie’. 
  
De gemeenteraad van Steenbergen zoekt per 1 april 2014 
 

een extern lid van de RKC 
als opvolger van een lid dat de maximale termijn heeft volgemaakt 

 
Als extern lid van de Rekenkamercommissie maakt u deel uit van een team dat verantwoordelijk 
is voor het (door derden laten) uitvoeren van onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en 
rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Het  RKC team kiest de onderzoeksonderwerpen, 
begeleidt het onderzoek, analyseert de onderzoeksuitkomsten en rapporteert deze analyse aan de 
raad. 
  
U bent een onafhankelijk persoon met een academisch werk- en denkniveau (met een 
bestuurskundige, bedrijfskundige, bedrijfseconomische, financiële en/of juridische achtergrond).  
U bent bereid in een team samen te werken en staat open voor de inbreng van anderen. 
 
Bij de invulling van de vacature wordt gezocht naar aanvulling op de aanwezige deskundigheid en 
werkervaring van de zittende leden binnen het team. Gekeken wordt naar een evenwichtige verdeling 
van expertise op het terrein van de overheid, (onderzoeks)instellingen en het bedrijfsleven. 
Daarnaast speelt synergie tussen de teamleden een belangrijke rol. 
  

Wij bieden een vergoeding overeenkomstig het advies voor de Vereniging van Rekenkamers. Voor de voorzitter bedraagt 

de vergoeding momenteel € 145,- en voor de externe leden € 130,- per bijeenkomst. Voor onderzoek door de externe leden van 
de RKC wordt een vergoeding van  € 35,- per uur gerekend. Daarnaast geldt een reiskostenvergoeding van € 0,19, per km.  
Wij vragen van het externe lid  bereidheid om zich minimaal vier jaar in 8 tot 10 bijeenkomsten per jaar in te zetten voor het 
werk van de RKC; herbenoeming na deze periode is eenmalig voor eenzelfde periode mogelijk.  
 
Meer inlichtingen over de functie worden graag  verstrekt door mevrouw drs. S. Verheij ,voorzitter van de RKC, bereikbaar op  
06-10746552. 
 

Uw sollicitatie dient u uiterlijk # datum # te richten aan de Gemeenteraad van Steenbergen, t.a.v. afdeling P&O ,  

Postbus 6, 4650 AA Steenbergen, onder vermelding van “vacature RKC” linksboven op de envelop.  Mailen kan ook naar: 
peno@gemeente-steenbergen.nl.  Verdere informatie vindt u op # link #. 
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