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Bijlage(n): Verzoek herbenoeming van mw. Hoenderdos 

 

Aan Provinciale Staten, 

 

1.  Inleiding. 

Provinciale Staten van de vier Randstadprovincies hebben met ingang van 1 november 2008 mw. dr. ir. A.W.C. 

Hoenderdos-Metselaar MBA benoemd als bestuurder/directeur van de Randstedelijk Rekenkamer. Haar 

benoemingstermijn verstrijkt op 1 november 2014. Conform artikel 4, lid 5 van de gemeenschappelijke regeling 

zijn het lid en de plaatsvervanger eenmaal herbenoembaar. Mw. Hoenderdos heeft aangegeven dat zij graag 

voor herbenoeming in aanmerking wil komen.  

 

2.  Toelichting 

Artikel 5 van de gemeenschappelijk regeling Randstedelijke Rekenkamer bepaalt dat Provinciale Staten van de 

vier Randstadprovincies gezamenlijk een adviescommissie instellen voor de benoeming van bestuurder/directeur 

van de Randstedelijk Rekenkamer. De gemeenschappelijke regeling schrijft strikt genomen niet voor dat ingeval 

van een besluit over herbenoeming eveneens een adviescommissie ware in te stellen. De gemeenschappelijke 

regeling verzet zich er ook niet tegen om dat wel doen.  

 

Uit oogpunt van zorgvuldigheid en transparantie wordt voorgesteld om in te stemmen met het instellen van een 

adviescommissie. De adviescommissie is belast met het uitbrengen van advies aan de staten van de vier 

provincies over het door hen te nemen besluit inzake herbenoeming van de bestuurder/directeur van de 

Randstedelijke Rekenkamer. De adviescommissie bestaat uit vier statenleden. De staten van elke provincie 

dragen één lid voor. De vierhoofdige adviescommissie wijst uit haar midden een voorzitter aan. In de vergadering 

van de statencommissie BEM van 23 juni jl. is besloten om ………………………… voor te dragen als lid van de 

adviescommissie. 

 

Destijds is voorafgaand aan de benoeming van mw. Hoenderdos ook een adviescommissie ingesteld. De 

commissie is toen bij de werving en selectie van de bestuurder/directeur ondersteund door een extern bureau. 

Daarnaast is de commissie bijgestaan door een functionaris van de afdeling P en O van Flevoland. Er is nu 

sprake van een besluit over herbenoeming. Het ligt in de rede dat nu geen gebruik gemaakt wordt van externe 



ondersteuning en volstaan kan worden met ambtelijke ondersteuning wederom door een functionaris van de 

afdeling P en O van Flevoland.  

 

3.  Proces en procedure 

Uw eerstvolgende vergadering na de zomervakantie is op 29 september. Aangezien wij in de daarop volgende 

maand oktober geen PS-vergadering hebben gepland, zal de voordracht van de adviescommissie tijdig voor 29 

september moeten zijn uitgebracht. Na uw besluitvorming en de besluitvorming in de drie andere 

Randstadprovincies zal de adviescommissie bijeen komen en zich beraden over haar werkwijze om te komen tot 

een tijdig advies over de herbenoeming van de meergenoemde bestuurder/directeur.  

 

5.  Voorstel 

Hierbij wordt voorgsteld om te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit. 

 



 Ontwerp-besluit 

 

 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op maandag 7 juli 2014; 

 

Gelezen de voordracht van de commissie Bestuur, Europa en Middelen van 23 juni 2014; 

 

Gelet op de Provinciewet en de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer; 

 

besluiten: 

 
1. een vierhoofdige adviescommissie in te stellen die aan provinciale staten van de vier 

Randstadprovincies een voordracht zal uitbrengen over de herbenoeming voor de functie van bestuurder 
tevens directeur van de Randstedelijke Rekenkamer; 

2. namens de staten van Utrecht  ………………….  te benoemen tot lid van de onder 1. bedoelde 
adviescommissie; 

3. de adviescommissie te verzoeken om tijdig haar advies uit te brengen aan de Staten van de vier 
provincies, opdat de procedure voor 1 november 2014 kan worden afgerond. 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

 

 

Griffier, 

 

 

 


