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Geachte heer Verbeek.

Op 1 november 2014 zal mijn eerste benoemingstermijn aflopen. Zoals ik u reeds telefonisch heb
gemeld ben ik graag beschikbaar voor een tweede termijn. Hieronder geeÍ ik u mijn overwegingen
daarvoor. Daarnaast stuur ik u op uw verzoek bijgaand mijn curriculum Vitae.

In 2013 is de Randstedelijke Rekenkamer op twee manieren geëvalueerd. In het voorjaar heeft een
intercollegiale visitatie plaatsgevonden door de Rekenkamers van Amsterdam en Rotterdam. Bijna
tegelijkertijd voerde Berenschot een externe evaluatie uit. De visitatiecommissie is van mening dat de
Rekenkamer in ruime mate voldoet aan de kwaliteitseisen, die aan het onderzoeksproces worden
gesteld. Volgens de externe evaluatie worden we als een waardevol instituut gezien en hebben we
ons de afgelopen jaren ontwikkeld naar een volwassen organisatie die een goede kwaliteit levert. Het
doet me daarbij persoonliik goed dat Berenschot vermeldt dat "er positieÍ wordt gesproken over het
functioneren van de bestuurder-directeur van de Rekenkamer en dat de open en constructieve
houding van de bestuurder-directeur door veel gesprekspartners van de provincies wordt
gewaardeerd." lk zie deze positieve geluiden als ondersteuning van de stapsgewijze verbeteringen,
die ik de afgelopen jaren tot stand heb gebracht.

Aan de andere kant zijn zowelvanuit de visitatie als uit de externe evaluatie verdere verbeterpunten
naar voren gekomen, die betrekking hebben op de uitwerking van de governance, de eÍÍiciency van
de organisatie en het vergroten van de toegevoegde waarde van de Rekenkamer door het onderzoek
meer te richten op provinciespeciÍieke aspecten. Die aanbevelingen neem ik zeer ter harte en ik heb
daarvoor al verschillende zaken in gang gezet.

lk wilme dus nog graag een volgende periode als bestuurder-directeur inzetten om de Rekenkamer
door te ontwikkelen tot een meer flexibele en etficiënte organisatie met steeds als doel het verder
verbeteren van het bestuur van de deelnemende provincies en het versterken van de publieke
verantwoording.

Hoogachtend,

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

P ersoo n I Íj ke gegeven s :
geboortedatum : 31 -8-1 958
gehuwd, moeder van twee dochters (24 en 22 jaar)

OpleÍding:
- gy-mnasium-B aan het Triniteitslyceum te Haarlem (1976)
- bouwkundig ingenieur TU-DelÍt, judicium 'met prijs' (jan. 1984)
- tweejarig intern opleidingsprogramma van de Algemene Rekenkamer (1990)
- doctor in de Technische Wetenschappen TU-DelÍt (dec. 1994)
- executive MBA, Nyenrode Breukelen/Simon Business School, Rochester USA (juni2000)
- Zuidlandroute van het ABD-kandidatenprogramma van de Rijksoverheid (2006)

Werkeruaring:
2008 - heden bestuurder-directeur van de Randstedelijke Rekenkamer
2OO2 - 2008 Ministerie van OCW:

program m adirecteur'OCW Ontregelt' (2OO7)
plv. directeur Financieel EconomischeZakenlatdelingshoofd dg-control(2006)
plv. dir. Primair Onderwijs/aÍd.hoofd Begroting en Verantwoording (2002)

2001 - 2002 Ministerie van Algemene Zaken: directeur Financieel EconomischeZaken
1996 - 2001 Ministerie VROM:

afdelingshoofd lnformatievoorziening, Financiën en Beleid (1 999)
projectleider d iverse interdisciplinai re projecten ( 1 996)

1983 - 1996 Technische Universiteit DelÍt, Onderzoeksinstituut OTB:
manager wetenschappelijk onderzoek (1 988)
wetenschappelijk onderzoeker (1 983)

tevens:
1988 - 1990 senior beleidsmedewerker Algemene Rekenkamer
1987 - 1988 staÍmedewerkerParlementaireEnquêtecommissieBouwsubsidies

Voormal ige nevenf uncties
2009 - 2010 plv. voorzitter Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland
2007 - 2010 plv. voorzitter Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Rijnland
2OO7 - 2O'lO plv. voorzitter Rekenkamercommissie Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
2006 - 2009 lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Rochdale


