De Groene Hart Rekenkamer zoekt een

Beginnend onderzoeker
Onderzoek doorwerking rekenkameronderzoeken
De Groene Hart Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamercommissie van de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. De Groene Hart
Rekenkamer heeft sinds haar herstart in 2017 een aantal rapporten opgeleverd. Tot nu toe is
er geen onderzoek geweest naar de doorwerking van de onderzoeken in de gemeenten.
Een rapportage over de doorwerking van de rekenkamerrapporten en aanbevelingen bevat
verschillende elementen:
1. een overzicht van de conclusies en aanbevelingen
2. inzicht in de eventuele besluiten die gemeenteraden hierover hebben genomen
3. inzicht in de wijze waarop colleges uitvoering aan deze aanbevelingen hebben
gegeven.
De Groene Hart Rekenkamer zoekt een beginnend onderzoeker die onder onze begeleiding
en verantwoordelijkheid de volgende werkzaamheden kan uitvoeren:
ad 1
ad 2
ad 3

U maakt een overzicht van de conclusies en aanbevelingen uit alle door de huidige
rekenkamercommissie gemaakte rapporten.
U onderzoekt bij de griffier op welke wijze de raad de conclusies en aanbevelingen
hebben besproken, hoe daarover is besloten, en hoe daar – als er geen expliciet
besluit is geweest – over is geoordeeld.
U onderzoekt bij de gemeentesecretaris en eventueel de contactpersoon van de
respectievelijke onderzoeken hoe de aanbevelingen in college en ambtelijke
organisatie zijn ontvangen, of en zo ja, hoe de aanbevelingen in een plan van aanpak
zijn opgenomen en tenslotte hoever men is met de uitvoering van dat plan van
aanpak.

Over uw bevindingen schrijft u helder gestructureerd en in correct Nederlands voor elk van
de vier gemeenten afzonderlijk een rapportage. Op basis van deze rapportage trekt de
Groene Hart Rekenkamer, in overleg met u, conclusies.
Uw profiel
U bent een beginnend onderzoeker, wellicht masterstudent. U heeft een bacheloropleiding
afgerond in een alfa of gamma-richting.
Informatie en reactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen van Oort, lid van de Groene
Hartrekenkamer, telefoonnummer 06-43586022 of
jeroen.van.oort@groenehartrekenkamer.nl.
Uw reactie met een korte motivatie en een kort C.V. stuurt u uiterlijk 12 augustus naar
jeroen.van.oort@groenehartrekenkamer.nl.

