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Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 24
oktober 2012 tot wijziging van het Landsbesluit inrichting
en organisatie secretariaat Algemene Rekenkamer in
verband met een aanpassing van het formatieplan

IN NAAM VAN DO KONINGIN!
Dc GOUVERNEUR van Snt Maarten,

In overwegng genomen hebbende:
-

-

dat bet wensehjk is om de inrichting en de organisatie van bet
secretariaat van de Algemene Rekenkamer op hoofdlijnen te regelen;
dat het wensehjk is om het in het eerste lid van artikel 1 van bet
Landsbesluit indchting en organisatie secretariaat Algemene
Rekenkamer genoernde formatieplan te wijzigen, zoais dat is
npgenomen in het als bijiage bij dit landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, gevoegde functieboek;

Gelet op artikel 12a van de Landsverordening Aigemene Rekenkarner;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
Artikel I
Dc bijlage bij het Landsbesiuit indchting en organisatie secretariaat
Aiaemena Rekenkamer (AB 2012, no. 10) wordt vervangen door de buiage
hi) dit iandsbesluit, houdende aigemene maatregelen.
Artike II
[lit iandstesiuit, houdende algemene rnaatregelen, traadt in warking mat
inaan a van de aerate dag van de zevenda viaak na de datum van ui taifta
van hat Atkandigingsbiad waarin daze in gapiaatnt. Indian de Ombudsman
van zaak aanhan.aig d.aeft garnaakt a:n badvaid in artdkai •127, darda
van dv Staatsreaetna. traadt ait iandsaasvut, tanaanda ainamana
in verVing met naanq van da eamsta dv’jn v aa de dardia weeK
na die besii.snina van bet Canstitunanee! Hat, tenaij dv Hat nardaait dat bat
a
da-a:e’e a
a

Gegeven te Phlftpsburg, vlerentwlntlgste oktober 2012
De Gouvemeur van Skit Maarten,

De Minister van Algemene Zaken

Uitgegeven de Uen november 2012;
De Minister van Algemene Zaken,

AB2012,no.31

2

NOTA VAN TOELICHTING
Algemeen

Hot Landsbesluit inrlcht.lng en organisatle secretariant AJgemene
Rekenkamer (AB 2012. no. 10) qeeft voora! do arantie dat hot
secretahact onafhankeNk van do mtvoerende macht wordt ngencht en
wordt georganisoerc: en aldus onafhankehjk tunctioneert.
Do Kvaiiteit en do kwantiteit var do formatie van hot secretariaat zljn
neergelegd in net in hot funcNeboek opgenomen formatieplan, dat als
bijiage, bedoeid in artii<el I van het voornoemde iandsbesiuit, houdendo
aigemene maatregeien, ceo integraai onderdeel daarvan mtmaakt.
No de Aigemene Rekenkamer ruim anderhaif jaar funcuoneert is gebieken
dat net secretariaat met name met de kwahteit van de daarin opgenomen
functies niet uit de voeten kan. Niet eileen blilkt de taakstelling vande
onderzoekers kwalitatiof zvaarder dan corder word vermoed, ook bhjkt dat
hot eerder geboden bezoidigingsniveau onvoldoende is om mensen met
hot verwste opledngs en ervarlngsmveau can to trekken.
In verband hiermee hebben in hot formatieplan en functieboek kwahtatiove
eanpassinger! plaatsgevonden. Do rangnivoaus van de senior auditor en do
juridisch hestuursadviseur zijn opgewaardeerd en de beschnjvingen van do
funcbes zijn aangepast aan do kwaliteit van de to verrichten
werkzaarnhodon, In hot formatieplan is do onderzoekscapacteit op schaci
11 niveau uitgebreid en is eon administratief medewerkorsfunctie
cjeschrapt.
Omdat daartoe do bijiage bedoeld in artikel 1 van het Landshesiuit
inrichting en o rganisatie secretariaat Algemene rekenkamer qua inhoud

di.ent te wordon gewijzigd, wordt dat Iandsbesluit, houdende aigem ene
maatrogolon, gowijzigd middels onderhavig landsbosluit, houdende
aigemene maatregelen.
Financiële gevolgen
H dens do opbouwfase in hot jaar 2011 is duidolijk gewordon dat de

formatie zoals oorspronkelijk bij Iandsbesluit, houdende aigemene
maatrogelen, vastgesteld niet toereikend is voor hot door do Agemeno
Rekonkamor uitvooron van bij Iandsverordoning opgedragen taken.
Soecifiek, gespecialiseerdo k.onnis op het terrein van auditen” bhjkt niet
voorradia te zijn op Sint Maarton waardoor do Agemene Rekenkamer
enoodzaakt is te werven in het buitonland, met n,arne inbiederiand, Dit
betekent in felte dat in de remuneratiesfeer rek.ening moot worden
ehouden met marktvorschiIen,
z
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bekieed. Gevoig hiervan is een vedacun van dv krstv-n ten behoeve van
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(conform het nieuwe functeboek( niet teovihkertjd worden noevuid. Dv
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kosten zuilen deels gecompenseerd worden door eon veriaging op de
begrotingspost ten behoeve van rechts- en deskundig advies,
Artik&sgewijs

Dit artikel reg&t dat de bijiage van het Landsbesluit inrlchting en
organisatie secretariaat Algemene Rekenkarner wordt vervangen door een
nieuwe bijiage waarin eon gewijzigd functieboek is opgenomsn. Hot
functieboek van 11 april 2012 bevat eon gewijzigd en aangepast
formatieplan
Dc Minister van Algemene Zaken

BIjage Ms bedoeld in artikei ] van het Landsbesiuit, houdende algemene maatrege!en, van de 24e
oktober 2012 tot wijziging van het Landsbeshjit inrlchting en org•••.anisate secretariaat Algemene
Rekenkamer in verband met aanpas&ng van het formatieplan
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Afa;emene Rekenkamer

FUNCTHE BOEK

Nr.
1
2
3
3

FTE
1 0
1 .0
.3
3.’
0

7

0

4

Functienciam
Secretaris
Senior Auditor
Auditor
Onder:oeker
Juridisch Bestuurcidviseur
Hoofdmede.erker Secretc,riaot
Allround cidrninistrcitief medewerker

.

Niveau
AC
AC
AC
BO
AC
HbQ
MBQ

Schoal
17
14
13
1
1 3
10
7

in vergelijking met het plan dat voor I 0-i 0-1 0 is vastyesteid bIift het aantal FTE’s gelijk, tw. 8 Echter, de
praktijk heeft bewezen dat voor het naar behoren uitvoeren van de wettelilke taken, een iets waf andere
formatie noodzakehjk is, Yervolgens is nciar aanleiding van het vaststellen van hot Lcindsbesluit reglement
orbeidsvoorwaarden secretaris Algemene Rekenkamer een wijziging noodzakelijk t,a,v, de functie van
secretaris,

Organisatieonderdeeh Algemene Rekenkamer
Functenaam: Secretaris
Functiebeschrijvng: Secretars Haag CoNege van Staat
So arsschaa I: i 7 zie reglement orbeidsvoorwaorden secretaris Algemene Rekenkamer)
2. Omgeving
De werkzaamheden warden uitgevoerd binnen een Hoog Coflege van Staat van Sint Maarten Binnen de
functie kunnen éen of meer van de onderstaande werkzaamheden verrcht warden.
3. Resuitootoebieden
3,1. Mcmcigement von eon uitvoerencie of toezichthoudende diensf met eo.n multidisciplinair of complex
werkterrein
I draagt zorg voor een (meer)aarplan, een begroting van de dienst, een jaarverdag. bet
aanteveren van periodieke verantwoordingen en bewaakt de uitputting van de dienstbudgetten;
I draagt zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering van de dienst en begeleidt de
impementatie van veranderingen en vernieuwingen (voorbeeldfunctie);
I verdeelt, codrdineert en controeert de werkzaamheden, stelt prioriteiten en ziet toe op de
voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden (doel-, resuItaat en cbentgericht);
I bevordert de samenhang tussen de verschillende activiteiten ter verhoging van de efficiency en
effectiviteit en ter verbetering van de kwaKteit;
I initieert en voert werkoverleg en ondersteunt en coacht medewerkers vakinhoudefljk;
I draagt zorg voor de selectie van nieuwe medewerkers, voert functionerings en
beoordebngsgesprekken en doet voorstellen inzake rechtspositionee aang&egenheden

voigt actief en anayseert voor het werkterrein reevante maatschappeHjke en poJitieke
ontwkkeIingen in bet betreffende uitvoeringsterrein en heziet de daaruit voortvloeiende
consequenties voor de dienst op do mddebange termiin
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en -plannen en adviezen op. draagt zorg voor nstrurnentonrwikkeiing en do impJementatie
doorvan;
I adviseert aver inhoudelilk bilzondere, pubiieksgevoeiige of compiexe strategische vraagstukken;
overt ocr bijdrog-e acm hot op/biPteiJen van orgonisatieverordeningen of besIuiten;
I zorgt voor do afstemming en impiementasie van do beieidsuitvoering op tot gebied van de dienst
door relevante partiien:
I roetst en evaiueert do boieidsuitvo-erin in relotie tot gefonauioerde doeisteiiin en, inciusief do
effectivitet
maotreoeien. I enevng, instrumenten
t or dcci, can;
I cit ornvangrike en compiexe uitvoerinqsproiecten voor 0± room
Colieqes
var
I reemt doe! oar overTegg€-n tussen do Ho ore
Stao
her bestour von hot coiiege in hen erk oP onofhanke!iike instontie rer
i. ondersteund do eden
toetsnq van hot overheidshonde!en.
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33. Advisering op bet werkterein <je Pc dienst
• adviseert de leden / het bestuur van bet coilege over in te nernen strategische standpunten over
beleidsbesbssingen die de dienst betreffen, dan wel raakvlak hebben met bet werkterrein van de
dienst,
• adviseert over de voorhereiding en uitvoering van de wettebjke regelingen op bet werkterrein
van de dienst.
4. Seelruimte
• de secretaris neemt beslissingen bi bet managen van de organisaie, bij bet opstellen van
meerjaren uitvoeringsplannen, beleidsnotas of straiegische adviezen, bij bet voeren von
(complexe) procedures voar de rechtbank, bil bet houden van toezicht en bij het in- en extern
vertegenwoordigen von de organisotie;
• in algernene termen geformuleerde strategische beleidsuitgangspunten vormen bet kader;
• de secretaris legt verantwoording af aan de leden / bet bestuur von bet college voor wat betreft
de kwaliteit en doelmotigheid van hef functioneren van de organisatie, de bruikbaarheid van de
adviezen, over bet externe optreden namens bet college en over bet realiseren van de
uitvoering splonnen:

• brede of gespecialiseerde kennis van bet beleids- en uitvoeringsterrein van bet college;
• kennis van bestuurlijke en organisatorische structuren binnen de overheid en van bet functioneren
van bet bedrijfsleven;
• vaardigheid in bet managen en het adviseren;
• voardigheid in bet richting geven aan project- en werkgroepen en in bet resultaatgericht
onderha nd e len;
• vaardigheid am adviezen en standpunten uit te dragen en te verdedigen, onder meer in
(inter)nationaal verbond.

& Contacten
• met andere sectie-, afdelings- en/of dienstboofden en de politieke vertegenwoordigers over
lange termijn ontwikkelingen, vraagstukken, knelpunten en rnaatregelen am te adviseren over
oplossingsricbtingen;
• met (inter)eiiandelijke en (inter)nationale commissies en overlegstructuren over beleidsstandpunten
tjdens overleg- en onderhandelingssituaties am beleid of maatregelen gsImpl.ementeerd te
krigen en draagvlak te verwerven;
I met externe ujtvoerders am te onderhandelen en afspraken te maken over termjnen en prijzen;
• met vertegenwoordigers van andere overheden en vakbonden over utvoerings-aspecten am
standpunten bekend te stellen en ervoor zorg te dragen dat de resultaten warden behaald

1. Fncen rmae
Organisatieonderdeeh Aigemene Rekenkamer
Functienaam: Senior Auditor
Furictiebeschrijving: Senior Auditor
Sofa risschaal: 1 4
2. Omqev in3
De werkzaarnheden worden uitgevoerd binnen de Algemene Rekenkamer van Sin? Maarten,

3. Resulhsataebieden
3. 7. Cornp!exe en gevoelige (strafe gische) con frolewerkzaomheden
ontwikkelt
het
onderzoeksbeleid,
stelt
op
basis
de
van
risicoanafyse
een
onderzoeksm eerjarenplanning op, voert de regie daarover en hewaakr van de werking van
de onderzoeksfunctie binnen de gehele organisatie;
initieert, coördineert en voert complexe en potitiek gevoelige strategische onderzoeken ult en
bewaakt de kwaHteit hiervan (methodofogie en validiteit van de conclusies);
initieert en voert overheidsbrede audits uit naar de correctheid en zorgvuldigheid van de
financiëe administrotie en de rechtmatigheid van bestedingen, de performance en/of de
integriteit;
formuleert het onderzoeksplcin (onderzoeksvragen, scope, diepgang, methoden, technieken en
standaarden, kennisoverdracht, bemensing), voert overleg met stakeholders en stuurt het
onderzoeksteam aan;
fungeert als eerste aanspreekpunt voor bet onderzoek en lost problemen op die zich
gedurende bet onderzoek voordoen;
II steit onderzoeksrcipportages op om inzicht te verschaffen in de doelmatigheid,
doeltreffendheid
en
rechtmotigheid
van
en
beIeids
(fincincidle)
processen,
uitvoeringsproducten en doet aanbevelingen over de te nemen sturingsmaatregelen en het
minimaliseren von risico’s;
coördineert en coacht de werkzaamheden van onderzoekers en externe deskundigen

volgt en analyseert ontwikkelingen op bet befeidsgebied en beziet de gevolgen voor het de
Algemene Rekenkamer;
II droagt richtinggevend bij ann de strategische ontwikkeling von het vakgeb)ed binnen de
Algernene Rekenkarner;
I geeft richting en inhoud aan de ontwikkeling van evaluatie en auditinstrumentaria, (methoden,
technieken, analyses en narmer, procedures, criteria, stuur en kengetallen);
I adviseert de arnbtelijke en pa1 itieke toi.. over bedrjfsvoering vraagstukken, waarander de
effectivitcie en doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de consequentie van strategische
beleidsvoornemens, rekening houdend met politiekbestuuriike en argo nisatarische
ontwikkeiingen en gevoeiiqheden.

Speeirumte
do senior auditor neemt beslissingen bij bet ontwikkeen van bet onderzoeksbeeid. bet opstelien
van do onderzoeks-meerjoren1onning bil de regie- en uitvoering van compexe en pobtiek
gevoelige (strategische) onderzoeken, bij bet opstellen van onderzoeksrapportages met
oanbovelingen, bij het richtinggevend bijdrage acm de strategische ontw ikkeling van bet
vakgebied binnen de Algeiene Rekenkomer, bij bet ontwikke!en van bet evaluatie- en
auditinstrumentarium en bij bet adv iseren van de ambteiijke en politieke top over
bedrifsvoeringsvraagstukken;
strategische uitgangspunten van de Algemene Rekenkamer, comptabiliteitswetgeving en financiële
wet- on regelgeving en beeidskaders vormen het koder;
do senior auditor legt verontwoording of aan de eidinggevende over de kwaliteit on
bruikbaarheid van do onderzoeksrosultaten, over de w ijze waarop hot onderzooksproces is
geregisseerd en over do bruikbaarheid van de adviezen,
5 qni en voardiqheden
gespeciciiiseerde theoretische kennis van auditing, bedrijfseconomie en overheidsfinanciën;
brede konnis van do reevante wet- en regelgeving, de beeids- en begrotingscydus en van do
bedrijfsvoering;
inzicht in do bestuudijke, organisatorischo en functionee verhoudingen, de samenhang van do
bedrijfseconornischo processen en in do beduitvormingsprocessen;
inzicht in de organisatie en in do beleidsterreinen van de departementen;
vaardigheid in bet verrichten van onderzoek, bet anatyseron van knelpunten on bet uitbrongen van
adviezen;
I voardigheid in bet ontwikkelen van boieid, modellen en instrumenten en in bet farmueren van
bijdragen aan bet strategisch beieid en (gevoeige) adviozen aan bet topniveau;
I vaardigheid in bet verdedigen van onderzoeksresultaten, standpunten en adviezen in
departementale on interdeparternontale fora on in bet omgaan met tegenstrijdige on bestuurliik
gevoelige b&angon
6. Contacten
I met bet management op concern-, afdelings- en dienstenniveau am af stemming to krijgen over do
uit to voeren onderzoeken, standpunton to vordodigen en draagvlak to kriigen over do
impIementato van (gevoelig liggendo) advezen over do optimabsoring van bodrijfsprocesson en
de noodzaak tot verbetoring van do utvooring van hot financieei boteid en bet gevoerde bebeor;
I met do concerncontrolior over bet onderzoeksbeieid am te averloggen, knelpunton to bespreken
en te adviseron;
I met vortegenwoordigers van departementon am overleg to pegen over overheidsbredo aspecten
van bodrifsvoering en inforrnatiemanagement.
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Organisatfeonderdeel; Algemene Rekenkamer
Functiencam: Auditor
Functiebeschriiving: Auditor
Salarisschaal: 1 3
2. Omçjevinq
Dc werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Algemene Rekenkamer von Sint Maarten Binnen de
functie kunnen één of meer van de onderstaonde werkzaamheden verrjcht worden.

3. Resu!taatqebieden
plant onderzoeken en audits naar de kwaliteit van de beleids en uitvoeringsproducten
(jaarplannen, bestedingsplannen, begrotingen, projecten, rapportages, beheerssystemen ed);
bewaakt de voortgang met betrekking tot joarplannen en verantwoording;
I toetst de onderzoeksmethoden en toetsingscriteria vanuit bestaande procedures en richtlijnen;
I ontwikkelt richtlijnen voor de inrichting van de administratieve organisatie;
I voert onderzoeken uit, bet op basis van onderzoeken beoordelen van de rechtmatigheid,
doelmatigheid en doeltreffendheid van (voorgestelde) beleids en uitvoeringsproducten en het
onderkennen en analyseren van (financiële) risico’s;
I rapporteert en adviseert de leiding over onderzoeksbevindingen en over de (her)inrichting van de
bedrijfsvoering;

I voert overleg met bet beoordeelde management om tot verbeteringen te kornen en bet
beoordelen van de opvolging van de aanbevelingen.
12. Advisering von do directie
Fl volgt de ontwikkeingen op bet beeidsgebied en beziet de gevogen voor bet vakgebied;
I st&t odviesnota’s op

4. Speeiruirnte
I de Auditor neemt besbssingen bil bet plannen von onderzoeken en audits en bil bet op basis van
onderzoeken beoordelen van do recbtmatigbeid, doeirnatigbeid en doeltreffendbeid van
(voorgestelde) (beleids) producten en bet onderkennen en analyseren van (financidle) risico’s;
I strategische uitgangspunten van de Algemene Rekenkamer, comptabiliteitswetgeving en financidle
wet en regelgeving en beleidskaders vormen bet kader;
I de Auditor leg? verantwoordlng of non do leidinggevende over do kwolitoit en bruikboarheid von
de onderzoeksresultaten, over be wize waarop bet onderzoeksproces is geregisseerd en over de
bruikbaarheid van do odviezen,

I
I
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aesneclaibeerde theorotiscbe kennis van auditing. bedrijfseconomie en averheidstinancidn;
brede kennis van de relevane wet en regeigevina, do ?eleids en beqrotinqscyclus en van do
beariifsv norma:
ye
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bedriffsecanomiscbe pracessen en in do besiuitvorminaspracessen;
nzicbt in do arganisarie en n do beieidsterroinen van do departementen;
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I

vacrdigheid n he’ verrichten ‘an onderzoek, het anaiyseren von kneipunten en het uitbrengen van
adviezen:
vaardiqheid n het verdedigen van onderzoeksresu1taten standpunten en adviezen in
deportementae en interdeparternentale fora en in het omgoan met tegenstrijdige en bestuurlilk
gevoelige beIangen

6 Contacten

I met het management op concern, afdeiings en dienstennveau om afstemming te krijgen over de
uit te voeren onderzoeken, standpunten te verdedigen en draagvlak te krijgen over de
impementatie van adviezen over de optimahsering van bedrijfsprocessen en de noodzaak tot
verbetering van de uitvoering van het financiee beeid en het gevoerde beheer;
met de concerncontrofler over onderzoeken overieggen, knelpunten te bespreken en te adviseren;
met vertegenwoordigers van departem enten om overleg te piegen over overheidsbrede aspecten
van becirijfsvoering en informatiernanagement.

I
hnctIe-ntormate
Qrgansciteonderdee: Algernene Rekenkamer
Functienoam: Onderzoeker
Functiebeschriving: OnderzoEker
Scilarisschaal: 1 1

2 Omgeving
Dc werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Algemene Rekenkamer van Sint Maorien
.3. Resuitaatgebeden
3,1. Contro1ewerkzac1eden
II evert in teamverband bidragen can complexe onderzoeken en voert zefstandig
deelonderzoeken of minder complexe onderzoeken uit;
levert een bijdrage can de beeidsontwikkeflng en bet onderzoekspion;
voert overleg met de stokeholders, stemt of over de voortgang, de kwaflteit van de aangeeverde
informotie, over analyses of bevindingen en verzamelt zo nodig oanvullende informatie;
verwerki kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens, analyseert deze en rapporteert over
de bevindingen;
evert een bijdrage con onderzoeksrapportages op orn inzicht te verschaffen in de doelmatigheid,
doetreffendheid en rechtmatigheid von (financiële processen, beleids en uitvoeringsproducten en
droagt bij can het formuleren von aanbevelingen over de te nemen sturingsmaatregelen en het
minimaiseren van risico’s;
stet onderzoeksrapportages op over de zefstandig uitgevoerde onderzoeken en overegt
hierover met de senior auditor;
I bewaakt de voortgong van bet onderzoek, organiseert bijeenkomsten en voert de
proectadministratie en documentatie;
neemt dccl aan bet overleg met de diensteiding over de endrapportage en draagt bij can de
acceptatie van de bevindingen.
32. Advies
vogt en anayseert ontwikkeingen op bet beleidsgebied en beziet de gevolgen voor bet eigen
werkterrein;
II adviseert over vraagstukken op bet vakgebied;
evert eon biidrage aan de ontwkkeling van evauatie en auditinstrumentaria, (methoden,
techneken. analyses en normen, roceaures, crIterIa, stuar en kenactalen)

vi do onderzoeker neemt besllssinaen b bet zelfrEancila utvooren van deeionderzaeken. of minder
comlexe onderzoeken, bij do ver’erkIng en analyse van kanhtatieve en kwaiitatieve
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evaluatIe en auditinstrurnentaria;
cornptabiliteitswetgeving, finoncidle wet en regelgeving en bet beleid vormen bet kader;
de onderzaeker legt verontwoording of aan de leidinggevende over de kwaliteit en
brulkbaarheid van do onderzoeksresuitaten en over de bruikbaarheid van de adviezen,

.5. Kennis en vaardighecen
gespeciaflseerde theoretiscie kennis van auditina bedriifseconamie en overheidsfinancidn;
kennis van de relevante wet en regeigeving, de beeida- en bearatingscyclus en van. de
bedrijfsvoering;
inzicht in de bestuurlilke, oraanisatorische en function&e verhoudingen, de sarrenhang van de
dedrijfseconomische processen en in de besiuitvormingsprocessen;
inzicht in de organisatie en in de beleidsterreinen van de departementen;
I vaardigheid in het verrichten van onderzoek, het anayseren van knelpunten en het uitbrengen van
adviezen;
I vaardigheid in het ontwikkelen van beeid, modehen en instrurneriten,
6. Contacten
I met het management op concern, afdeIings en dienstenniveau om cifstemming te kriigen over de
wilze waarop bet onderzoek uitgevoerd goat warden en over de informatie die aongeleverd
moet worden;
I met het management op concern, ofdehngs- en dienstenniveau am ofstemming te krigen over de
aanbevehngen en om deze geaccepteerd te krijgen.
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Salarlsschaal:
2. Orngeving
De werkzaarnheden worden uitgevoerd blnnen een Hoog College van Stoat van St, Maarten Binnen de
functie kunnen één of meer van de onderstoande werkzaamheden verricht worden.
3. Resultaatgebieden
3. 1 l3estuurlijk Iuridisch odvies over complexe onderwerpen
bestudeert en analyseert juridische aspecten van bet functioneren van de Algemene Rekenkamer van
Sint Maarten (ARSXM), van de in te stellen onderzoeken (naar de rechtmatigheid, de doelmatigheid
en de integriteit van bet functioneren van de overheid) en uitgebrachte onderzoeksresultaten en geeft
richting gevende adviezen;
bestudeert voor bet eiland relevant regeringsbeleid en beziet de daaruit voortvloeiende
consequenties voor op de langere termijn te leveren bestuurlijkjuridische producten althans die
aspecten die voor de ARSXM relevant zijn;
bereidt als projectleider bestuurlijkIuridische projecten voor en leidt deze;
adviseert inzake de interpretatie en toepassing van wet en regelgeving;
adviseert bet bestuur van de ARSXM en de secretaris ten aanzien van juridiscbe vraagstukken en
voert in bet kader van deze advisering overleg met alle geledingen van de landsoverheid, inclusief
de Staten;
adviseert inzake specifieke aspecten van bet openbaar bestuur;
bereidt beslissingen voor over bet verlenen van medeparaaf;
toetst onderzoeksvoornemens aan de bestaande regelgeving;
adviseert bet bestuur van de ARSXM en de secretaris over de behandeling van bij de landsoverheid
controverseeI liggende Iuridische kwesties;
sinaleert politick gevoelige aangelegenbeden en adviseert daarover;
stelt juridiscbe producten, zoals bescbikkingen, statuten, contracten, beleidsnota’s en andere complexe
bestuurliIkjuridische doc.umenten, op;
voert dn werkgroepverband overleg en onderhandelt met vertegenwoordigers van andere
overheden, raden, adviesorganen, comrnssies, belangenorganisaties ea, over comptexe bestuurtijk
juridische aangetegenbeden

de jurtdtsch bestuursadviseur neemt beslissingen bi) bet richttng gevend adviseren over lange termijn
vraaastukken, bil bet voorbereiden en uitvoeren van projecten, btj bet verzorgen van de Iuridische
inbreng in onderzoeksprojecten en. uttvoeringsprocessen en bij bet deelnemen aan overleggremia;
strategische beteidsuitgangspunten op tandsniveau, (inter)nattonale verdragen en (uitgangspunten
voor) wetgeving vormen bet kader;

Iuridisch bestuursodviseur Iegt verontwoordlnçj of acm secretarls voor wot betreft bet odviseren over
coniplex.e bestuuriikIuridische oongeegenhecen, over de brukboorheid von de juridische bijdrogen
en produc1.en
5 Kenn•is en voardigheden
brede theoretsche kenns von en inzlcht in relevonte rechtsgebieden en op oongrenzende terreinen,
nationao en internotionao:;
kennis van beleidsuitgcmgspunten en opvottIngen abmede de uridische uitvoeringsproktik en
werkwljze van de overheid voor wot betreft de finoncihte huishouding von bet Land;
bestuur1ikpoHtek inschattingsvermogen;
vcardigheid in bet optred.en in overtegsituaties en bet doarin toe!ichten en verdedigen van
stondpunten;
vaordigheid in bet overd ragen von kennis• aan onderen;
voardigheid in bet formuleren von compexe juridische beteidsodviezen

met bet bestuur von de ARSXM over de bestuurHIkIuridische ospecten von beeidsvoornernens om hen
te adviseren en om toelichting te geven;
met de juridische en financiële ofdellngen von Land over juridische aspecten van begrotings en
beleidsvroagstukken met verschiHende invalshoeken om te onderhondelen, bet standpunt van de
ARSXM te verdedigen en am ofstemming en steun te krijgen voor aonpossingsvoorsteNen;
ii met personen en entiteiten in binnen en buitenond am in overleg een voidrogen odvisering over
complexe vraogstukken tot stand te brengen;
met derden over uridische kwesties oongaonde de overheid am te overleggen en stondpunten uit te
drogen en te verdedigen
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2 Omgeving
Do werkzaomheden worden uitgevoerd binnen eon Hoog CoNege van Stoat van St. Moarten. Binnen de
functie kunnen één of meer van de onderstaande werkzaamheden verricht worden,
3. Resultaatgebieden
3, 1. Ondersteuning regievoering
II houdt in en externe reevonte ontwikkelingen bij en anayseert deze;
bewaakt de voortgang van dossiers en uitgezette opdrachten, signaleert knelpunten en verzorgt do
voortgangsrapportage;
houdt overzicht over de stand van zaken en revert een sturende bidrage aan do oplossing van
dringende problemen;
schat de beshssingsrijpheid, haalbaarheid, gevoeligheden en consequenties van poHtiekbestuurIiIke
beslissingen in en adviseert daorover,
1.2. Levcrt cnn (bestuurliike) bildrc’ge acm de beleidsadvisering en impIementotie crvon
schat do Informatiebehoefte In en verzamelt informatie over relevante ontwikkelingen in het
openbaar bestuur;
signaleert verbanden tussen onderwerpen, verricht gericht onderzoek naar (bestuurlijke)knelpunten en
rapporteert hierover;
voert overleg, maakt berekeningen en toetst regelingen, procedures ed, op g•• ebruikersvriendelilkheid,
efficiency, consistentie, (Iuridische) correctheid en op do mate van acceptatie door do gebruikers;
stelt (beleids)adviezen, voorstellen tot bijs.teNing van hot beleid, notities, ropportages en nota’s op;
draagt bil aon hot ontwkkeIen en uitvoeren van een plan van oanpok;
onderhoudt contacten met informanten en voert overleg met verschillende in en externe
functionarissen die betrokkon zljn bil hot beleldsproces inzake de aanlevering van informatie;
stelt toelichtingen op inzoke beleidswilz igingon en wiiziglngon von regelgeving, verzorgt mondeling
toelicheingen;
odviseert over de productontwikkoling en levort eon bidroge acm do kwoliteitszorg op hot
oondochtsgebied;
Invert eon bidroge aon do procedures voor do implementotie von hot beleid
bewaokt do voortgong von do beleidsmotig o workzoornheden binnen de prolecten, von do
verschillende (in on extorne) ovorIeg on besluitvorrningscircuits, signoleert dreigende knolpunton en
verzorgt do olgemene voortgongsinforrnotie torzoke;
levert eon bidroge aon hot voorboroiden von keuzes en ondorsteunt bij politick bestuuriijke
besiuitvorrningsprocessen;
ii bewoakt do voortgong von do beioidsuitvoering on stelt voortgongsnotities op;
levort oen bildrogo oon korngogovons voor do budgotbowoking, bogroting on rneorjoronroming;
initieert actIes op basis von ontwikkoIingen en bestuurIilke konson.

33. Neemt dod oon projecten
4 neemt dee aan (grotere) beieidsprojecten, brengt de eigen discipline in en zorgt daarbil voor
afstemming
4 neemt dccl aan am btelilke werkgroepen / Comm••• issies;
1.4. Secretorioatswerkzoamheden
4 notuleert verg aderingen. stelt notulen en besiuitenlilsten op en ziet toe op de voortgang van de
uitvoering;
4 adviseert bet hoofd of de voorzitter bil bet opsteilen van de agenda;
I assisteert bet hoofd of de voorz itter bi bet doornernen ingekomen stukken voor de
vergaderingen/ het secretaraat en geeft de routing aan;
I ondersteunt bet hoofd of de voorzitter bil bet vervullen van deze roL

I de boofdmedewerker neemt beslissingen bil bet analyseren van relevante ontwikkelingen, bij bet
optossen van dringende problemen, bij de ondersteuning van politick bestuurlike
besiuitvormingsprocessen en bij bet uitvoeren van secreta riaatswerkzoamheden;
I wet en regelgeving, landsbesluiten en geformuleerd beleid vormen bet koder;
I de hoofdmedewerker legt verantwoording af acm de Ieidinggevende over de kwaliteit von de
adviezen en van de secretarioatswerkzoomheden.
I Kennis en vaardlgheden
4 kennis van de octuele tbemas en de relevante beleidsterreinen en inzicht in de maatschappelijke
verhoudingen op dat gebied;
I inzicbt in de politick bestuurlilke verhoudingen en ln bet functioneren van bet openbaar bestuur en
de overbeidsorganisatie;
I inzicbt in de bestuurlijke besluitvorrningscyclus;
I vaardigheid in bet analyseren van (beleids)ontwikkelingen en bet opstellen van notities en
ra pporten;
I vaardigbeid in bet onderkennen van politick bestuurlilke gevoeligheden en bet adviseren
daaroveo

I met (beleids)medewerkers binnen en buiten bet eland over ontwikkelingen op de diverse
beleidsterreinen om standpunten toe te lichten, tot afstemming te komen en de voortgang te
bewaken;
I met vertegenwoordigers van ndere overbeden, publieke organisaties, argo nisaties uit bet
maatscbappeiijk middenveld en belangeng roeperingen over inhoudelilke en procesmatige zaken
om af te stemmen en standpunten toe te lichten,

1. tunceinfonatte
Orgonisatieonderdeei: Agernene Rekenkomer
Functenaarn: Allround odministratief medewerker
Functiebeschrijving: Aliround administrotief medewerker HCvS
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2 Orngeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een Hoog College van Stoat von Sint Moorten Binnen de
functie kunnen één of meer van de onderstoande werkzaamheden verricht worden,
3. Resultaatgebieden
3.1. Mcingenwntondersteuning
bewaakt nomens bet hoof d de voortgang en ofdoening von gemookte afsproken, verplichtingen
en genomen b•esluiten;
voert financieeladministratieve werkzaomheden uit (w,o betollngsopdrochten) en maakt
berekenngen;
stelt financiëie of management overzichten op (w.o statusrapporten, voortgcingsrapportoges) en
verstrekt informatie, vraogt informotie etc;
fungeert als eerste aanspreekpunt/vraogboak voor interne medewerkers en externe instanties en
personen over administraeieforgonisatorische aangelegenheden binnen de afdeling of dienst en
over algemeen inhoudelijke ospecten von in behondeling zijnde onderwerpen;
signoleert knelpunten in de ofhondeling von zoken en lost deze zelfstandig op
32. Secrs.ioriëie onclersteuning
verwerkt de stukkenstroom via bet postregistratiesysteem en zorgt voor de bewaking van de
voortgang;
I schat binnengekomen correspondentie in op belong en urgentie, voegt op eigen initiatief en naar
eigen inzicht benodigde informatie toe voor de afhande!ing;
I schriift brieven aan de hand van giobafe aanwijzingen van de leidinggevende;
I bewoakt de agenda van de eidinggevende, deelt deze in en attendeert bet hoofd op afspraken;
I vervult een bufferfunctie tussen de eidinggevende en interne medewerkers respectieveiijke
externe instanties;
I zet bet vertrouweliike werkorchief van bet hoofd op en houdt deze bii, compieteert dc dossiers
I
I
I
I

verzorgt de proiectdecvmentatie;
vervut receptietaken. bereidt voor, ontvangt en begeleidt (buitenands) bezoek en delegaties;
treft voorbereidinoen voor dienstreizen van bestuursieden;
bereidt naar aard en samensteliing uiteenlopende vergaderingen admnistrateforgonisatorisch
voor en verzomeit vergadersn$ken vo-or verschiflende overiegpiatforrns;
eec e nerod e
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voegt reievonie cichtergrondinformotie bil en attendeert op bilzondere aandochtsounten;
I maoid notuien, werke daze uit en zorgt voor ‘erspreiding;
I houdt be kontoorvoorraden bi I en beheert de kleine kas.
fictive in ken
I verzorgt be grootboekadministratie, bet beheer von diverse modules activa, tildregistratie etc.)
en be verpiichtingenodmlnistratie;

•
_

•
•
•
I

verv erkt tdic. en juist administratief esiuiten die gevoiç•en hebben veer do financidie
ad m in istra tie;
verZorQt krediet en budgetbewa- leg en verzorgr Interne overhoekingen;
voert controle en correctiewerkzoamheden uit voorafgaand ann definitieve batchverwerkin en
rapporteert over de vofledigheid van opbrengsten;
eheert bestanden uit de financiële administratie en verzorgt periodieke nrormatieverschaffing
ann de sectoren en derden :bv BTW en uitkeringendeclaraties;
voert de signaalfunctie uit richting budgethouders met hetrekking tot de uitgaven en
inkom stenstroorn;
beheert het betalingsverkeer;
voert afstemmingscontroles uit tussen de grootboekadministratie en andere toeleverende
administraties (belastingpakket/solarispcikket/socia Ic dienstpakket, etc

.34. Finoncièle admini.strcitie
I controleert aangeleverde financiële stukken (opdrachtbrieven, fcicturen, ed) op volledigheid,
luistheid en rechtmatigheid, codeert ten behoeve van de verwerking in de boekhouding en loot
zorgen voor een tidige betaling;
I verwerkt, voert in en muteert financiële gegevens in het geautomatiseerde betcilingssysteem;
I registreert oNe boekingsbescheiden of journaalposten naar kostenplaats en -soort volgens het

voorgeschreven coderingssysteern;
I maakt voortellingen volgens de geldende voorschriften en procedures van te verwerken
betaalstukken, vergelijkt de stukken met gegevens in het crediteurenbestand en controleert op
volledigheid en op overeenstemming met betoaldocumenten zoats bankafschriften, en brengt
zonodig mutaties aan in het bestand;
I voert een debiteuren en crediteurenadministratie en het vorderingenbeheer en controleert of de
subsysternen administraties oansluiten met de grootboekadministratie;
I controleert de eges, consenten en inkomsten von afdelingen of diensten;
I vordert belastingen in, mt bildragen en verzorgt OBaangiften;
I stelt financiële verslagen en overzichten op en stelt de mciondvercintwoording op;
• draogt zorg voor de administratieve en financiële afhandeling voor schadezaken can de hand
van verkregen gegevens;
I draagt zorg voor archivering van nile boekhoudkundige bescfeiden.

• verzameir en verwerks gegevens voor de voortgangsrapportages, verzamelt gegevens veer
budgetwijzigingen aanvragen en steh financiële overzichten op t. b. v. het budgetbeheer en
specifieke, financieeieconomische r:acp-ortages;
I voige nieuwe ontwikkelingen op het eakgebied en :-eet verbeteringsvoorsteilen 0-p
financieeiadminiseratief gebied;
I neernt dccl eon afdelings of dienstoverstijgend overieg op het vakgebied.

eon bildroae can he; oseeiien van kengesolen. verene;oordinas-rarjcorteaes en de
a a rrekeninc;
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levert edministraeief juridische bidrage can onderzoek, rechtsp rocedures, wetgeving ed
zoeke luridische onderwerpen of pcbliceties op, meekt somenvottingen, legt verbanden en
adviseert de interne medewerkers hierover;

bihouden von urisprudentie en het informeren van de medewerkers over de ontwikkelngen daarin;
geeft jnforrnatie over Iuri.dische besflssingen can derden
3 9. Dageiijks.e codrdina tie (in combinatie n,et eec of rneer von bovenstonde takeij
codrdineert de dageiijkse werkzaamheden van agere (staf)medewerkers bnnen de afdeiing of
die n s
maakt een planning en bepaait de prioritering van verkzaamheden;
lost probemen in de ujivoerina op;
I rapporreert aan he? hoofd.

4 Speelruirnte
I de aliround administratief medewerker neemt beslissingen bij het bewaken van de voortgang, bij
he? uitvoeren van (financieeh3administratieve werkzaamheden, bij het beantwoorden van
nhoudeijke vragen, bij he? inschatten van correspondente op urgentie, bij he? apstellen van
brieven en bij de coördinatie van dagelijkse werkzaamheden van lagere (stafimedewerkers.
I werkafspraken en administratieve voorschriften vormen het kader;
I de aflround administratief medewerker legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat
betreft de inhoudelijke kwaliteit van de management- en secretoriële ondersteuning, de kwaliteit
van de (financieel-) administratieve werkzaamheden en over de dagelijkse coo rdinatie,
5 Kennk en vaardgheden
I kennis van secretariële en (financieel)administratieve werkzaamheden;
I praktische kennis van personele aangelegenheden;
I kennis van management ondersteunende werkwijzen;
I kennis van archiverings en documentatietechnieken;
I kennis van de interne administratieve procedures, regelgevingen, taaksteiling, structuur en
werkwijze van de org anisatie;
nzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie;
I vaardigheid in he? kiantgericht te woord staan van beNers en bezoekers en het kunnen inschatten
naar welke persoon of !nstantie a! dan niet op een later tidstip doorverbonden/verwezen dient te
worden;
I vaardigheid in het notuleren van vergaderingen en het omgaan met
I tekstverwerkingspakketten;
I vaard!gheid in het verwerken van financiële gegevens;
I vaardigheid in het vormen en bfjhouden van her archief, en in h-e-e maken von
voorraangsrapportaaes, overzichten. versiagen, nota 5;
I mondelinqe en schrifteiiike u!tdrukkingsvaardgheid in de Nederiandse en Engece faa!;
I vaardigheid in oraanisafle en codrdinntietaken.
.

6. Contcicten
I met derden als eerste contactpers.oon over de secretaridie en administratieve afhandeling van
zaken, orn (niet-vertrouweI!ke) informatie uit to wisselen over de inhoud en de voortgang in de
uitvoering daarvan en om;
I (aqenda-3afspraken to maker,, woarbil zorgvuldig dient to worden omgegaan met naar hen card
qevoeiige anderverpen;
I met derden over financibie aecevens. subsidieaanvraaen, uridische bes!ssinaen cm ;gevoeiig
iggende) ntormarie nit te wisselen;
I ‘e
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vragen naar in behandeling zijnde onderwerpen.
“

