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Onderwerp

Herbenoeming

GeachteheerVerbeek.
Op 1 november2014zal mijneerstebenoemingstermijn
aflopen.Zoalsik u reedstelefonisch
heb
gemeldben ik graagbeschikbaar
vooreentweedetermijn.HierondergeeÍik u mijnoverwegingen
daarvoor.Daarnaast
stuurik u op uw verzoekbijgaandmijncurriculumVitae.
In 2013is de Randstedelijke
Rekenkamer
op tweemanierengeëvalueerd.
In het voorjaarheefteen
intercollegiale
visitatieplaatsgevonden
doorde Rekenkamers
vanAmsterdamen Rotterdam.
Bijna
tegelijkertijd
voerdeBerenschot
eenexterneevaluatieuit.De visitatiecommissie
is van meningdat de
Rekenkamer
in ruimematevoldoetaan de kwaliteitseisen,
die aan hetonderzoeksproces
worden
gesteld.Volgensde externeevaluatiewordenwe als eenwaardevolinstituutgezienen hebbenwe
jarenontwikkeldnaareenvolwassenorganisatie
onsde afgelopen
die een goedekwaliteitlevert.Het
doetme daarbijpersoonliik
goeddat Berenschot
vermeldtdat "er positieÍwordtgesprokenoverhet
functioneren
vande bestuurder-directeur
van de Rekenkamer
en dat de openen constructieve
houdingvan de bestuurder-directeur
doorveelgesprekspartners
vande provincies
wordt
gewaardeerd."
lk zie dezepositievegeluidenals ondersteuning
vande stapsgewijze
verbeteringen,
jarentot standhebgebracht.
die ik de afgelopen
Aan de anderekantzijnzowelvanuitde visitatieals uit de externeevaluatieverdereverbeterpunten
naarvorengekomen,die betrekking
hebbenop de uitwerking
vande governance,
de eÍÍiciencyvan
de organisatieen het vergrotenvan de toegevoegdewaardevan de Rekenkamerdoorhet onderzoek
meerte richtenop provinciespeciÍieke
aspecten.Dieaanbevelingen
neemik zeerter harteen ik heb
daarvooral verschillende
zakenin ganggezet.
lk wilme dus noggraageenvolgendeperiodeals bestuurder-directeur
inzettenom de Rekenkamer
doorte ontwikkelen
tot een meerflexibeleen etficiënteorganisatie
metsteedsals doelhetverder
verbeteren
van het bestuurvan de deelnemende
provincies
en hetversterken
van de publieke
verantwoording.
Hoogachtend,

' bestuurder-directeur
\
Randstedelijke
Rekenkamer
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VITAE
CURRICULUM
MBA
dr.ir. A.W.C.(Ans) Hoenderdos-Metselaar

P ersoonIÍjke gegevens :
geboortedatum
: 31-8-1958
gehuwd,moedervantweedochters(24 en 22 jaar)

OpleÍding:
- gy-mnasium-B
te Haarlem(1976)
aan hetTriniteitslyceum
- bouwkundig
judicium'metprijs'(jan.1984)
ingenieur
TU-DelÍt,
- tweejariginternopleidingsprogramma
(1990)
vande AlgemeneRekenkamer
- doctorin de Technische
Wetenschappen
TU-DelÍt(dec.1994)
- executive
Business
MBA,Nyenrode
Breukelen/Simon
School,Rochester
USA(juni2000)
- Zuidlandroute
(2006)
van hetABD-kandidatenprogramma
vande Rijksoverheid

Werkeruaring:
2008 - heden
2OO2- 2008

2001 - 2002
1996- 2001

1983 - 1996

tevens:
1988 - 1990
1987 - 1988

van de Randstedelijke
Rekenkamer
bestuurder-directeur
Ministerievan OCW:
program
madirecteur'OCW
Ontregelt'(2OO7)
plv.directeurFinancieelEconomischeZakenlatdelingshoofd
dg-control(2006)
(2002)
plv.dir. PrimairOnderwijs/aÍd.hoofd
Begrotingen Verantwoording
Ministerie
van AlgemeneZaken:directeurFinancieel
EconomischeZaken
Ministerie
VROM:
lnformatievoorziening,
Financiënen Beleid(1999)
afdelingshoofd
projectleider
re projecten(1996)
diverseinterdisciplinai
DelÍt,Onderzoeksinstituut
Technische
Universiteit
OTB:
managerwetenschappelijk
onderzoek(1988)
(1983)
wetenschappelijk
onderzoeker
AlgemeneRekenkamer
seniorbeleidsmedewerker
staÍmedewerkerParlementaireEnquêtecommissieBouwsubsidies

Voormalige nevenfuncties
plv.voorzitterRekenkamercommissie
Waterschap
Zuiderzeeland
2009 - 2010
plv.
Rijnland
voorzitterRekenkamercommissie
Hoogheemraadschap
2007 2010
plv.voorzitterRekenkamercommissie
Waterschap
Amstel,Gooien Vecht
2OO7 2O'lO
Woningcorporatie
Rochdale
2006 2009
lid Raadvan Commissarissen

