
 
 

    
 

 

 
 
 
De Groene Hart Rekenkamer (GHR) is op zoek naar een verbindend voorzitter met een politiek profiel die 
werkt aan de zichtbaarheid van de GHR en ook zelf graag dat gezicht wil zijn. U bent de verbindende 
schakel tussen de GHR en de raden, de programmaraad, de colleges en de griffiers. U vertegenwoordigt 
de GHR naar buiten toe.  
 
Wie zijn wij? 
De GHR is een unieke gemeenschappelijke rekenkamercommissie voor de gemeenten Bodegraven-
Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. Eén stad en drie dorpen in het prachtige Groene Hart met 
elk zijn eigen vraagstukken op allerlei beleidsterreinen. De GHR laat door onderzoekbureaus zowel lokaal 
als regionaal onafhankelijk onderzoek doen naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid 
van het door de vier aangesloten gemeenten gevoerde bestuur. Zij rapporteert hierover aan de vier raden 
met per gemeente een apart onderzoeksrapport. Door de raden is een programmaraad ingesteld als 
adviescommissie, die als klankbord fungeert voor de leden van de GHR.  
 
De gemeenteraden van Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas zoeken voor de  
Groene Hart Rekenkamer een: 

 
VOORZITTER 
 
Wat gaat u doen? 
De Groene Hart Rekenkamer kiest onafhankelijk de beleidsvelden of beleidsonderwerpen die zij 
onderzoekt. De raden hebben de mogelijkheid onderwerpen aan te dragen voor de groslijst. Ook kunnen 
de raden de rekenkamercommissie verzoeken een onderzoek naar een specifiek onderwerp in te stellen 
als zij daar ook budget voor beschikbaar stellen. De voorzitter en twee andere leden van de GHR dragen 
samen zorg voor de kwaliteit, de leesbaarheid en de praktische toepasbaarheid van de onderzoeken. 
 
De GHR vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Vier keer per jaar is er overleg met de programmaraad op 
donderdagavond. De ureninzet verschilt over het jaar en vindt ook plaats in de avonduren. De voorzitter 
zit de vergaderingen van de GHR voor en stemt regelmatig af met de ambtelijk secretaris van de 
rekenkamer. 
 
De benoeming geldt in beginsel voor de duur van vier jaren. 
 
Wie ben u? 
 

U bent de verbindende schakel tussen de Groene Hart Rekenkamer en de raden, de programmaraad, de 
colleges en de griffiers. U vertegenwoordigt de Groene Hart Rekenkamer naar buiten toe. 
 
 Functie-eisen: 

-  Academisch werk en denkniveau. 
-  Ervaring in onderzoek doen of begeleiden van onderzoek naar bestuurlijke doelmatigheid en       

doeltreffendheid in de non-profit sector. 
-  Goede communicatieve vaardigheden. 

 
Competenties: 

-  Bestuurlijk sensitief met oog voor governance en gevoel voor politieke verhoudingen. 
-  Onafhankelijke houding met eigen oordeelsvermogen en een kritische instelling. 
- Uitstekende voorzitterskwaliteiten. 
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Een pré is: 

-  Als U oog heeft voor vernieuwing (van de rol van de GHR ten behoeve van krachtige 
gemeenteraden. 

-  Als u resultaat- en mensgericht bent, verbindend, benaderbaar en teamspeler. 
-  Als u een samenbindend vermogen heeft, maar ook in staat bent knopen door te hakken. 
 

De verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie GHR sluit uit dat mensen die in één van de 
vier deelnemende gemeenten wonen lid zijn van de rekenkamercommissie. In artikel 81f en 81h van de 
Gemeentewet vindt u de overige uitsluitingsgronden voor lidmaatschap. 
 
Wat krijgt u? 
Per maand ontvangt u een vast bedrag van € 650,- en een onkostenvergoeding van € 75,-.  
 
Reageren op deze vacature? 
kan via coördinerend griffier drs J.H. Rijs t/m 5 september 2022. Email: hrijs@bodegraven-reeuwijk.nl 
 
Gespreksronde 1 en 2 op respectievelijk 22 en 29 september 2022. 
 
Heeft u nog vragen? 
Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met Maarten ter Hoeve, plaatsvervangend 
voorzitter Groene Hart Rekenkamer, via telefoonnummer 06 15872064. 
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