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6DPHQYDWWLQJ
Na ruim 20 jaar de functie van Inspecteur der Archieven met veel succes te hebben bekleed, heeft mevr. mr.
E.S.C. Erkelens-Buttinger besloten om op grond van haar leeftijd gebruik te maken van de regeling flexibele
pensionering en uittreden (FPU). Zij zal met ingang van 1 april 2003.de ambtelijke dienst van de provincie
verlaten. Uit de daarop volgende interne wervings- en selectieprocedure is mevr. drs. I.E.C.M. Broos, wonende
te Utrecht, momenteel provinciaal adjunct-archief inspecteur bij de provincie Utrecht, als een zeer benoembare
kandidaat naar voren gekomen. Van daaruit wordt nu voorgesteld haar met ingang van 1 april 2003 aan te stellen
als Inspecteur der Archieven.
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%HVOXLW�,

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van de dienst PSD/sector PPD, gelet op de Provinciewet, de Organisatieverordening
provincie Utrecht 1994 en de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies, artikel B 11 en
artikel B 14

Besluiten:

Mevrouw mr. E.S.C. Erkelens-Buttinger eervol ontslag te verlenen uit de ambtelijke dienst van de
provincie Utrecht, met ingang van 1 april 2003, in de functie van Inspecteur der Archieven onder
dankzegging voor de bewezen diensten aan de provincie;

voorzitter,

statengriffier,
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%HVOXLW�,,

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van de dienst PSD/sector PPD, gelet op de Provinciewet, de Organisatieverordening
provincie Utrecht 1994 en de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies, artikel B 2

Besluiten:

Mevrouw drs. I.E.C.M. Broos aan te stellen met ingang van 1 april 2003 in de functie van Inspecteur
der Archieven;

voorzitter,

statengriffier,
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Aan Provinciale Staten,

De functie Inspecteur der Archieven  is een onafhankelijke functie, die zich richt op de controle en
aanbevelingen ter verbetering van archieven bij de gemeenten in de provincie Utrecht, alsmede de
archieven binnen het provinciehuis zelf. Gezien dit laatste aspect heeft de Inspecteur een
onafhankelijke, zelfstandige positie binnen de provinciale ambtelijke structuur. De betrokken
ambtenaar dient onafhankelijk van de hiërarchie te kunnen controleren en adviseren. Het benoemen en
ontslaan van deze medewerker geschiedt dan ook in uw gremium, voor de laatste keer 20 jaar geleden,
bij het aantreden van mevr. mr. E.S.C. Erkelens-Buttinger in 1982. Mevrouw Erkelens heeft de wens
te kennen gegeven gebruik te willen maken van de regeling flexibele pensionering en uittreden (FPU)
met ingang van 1 april 2003. Voorgesteld wordt, om als haar opvolgster, aan te stellen per dezelfde
datum, mevr. drs. I.E.C.M. Broos, wonende te utrecht, die aan alle kwalificaties voor het ambt van
Inspecteur der Archieven voldoet. Het voorstel daartoe treft u hierbij aan.

Gedeputeerde staten van Utrecht,

voorzitter, Mr B. Staal

secreatris/algemeen directeur : Drs. H.H. Sietsma
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