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Titel : Benoeming bestuurder/directeur Randstedelijke Rekenkamer 
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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Voorgeschiedenis 
In verband met het vertrek van de bestuurder/directeur Randstedelijke Rekenkamer, 
de heer prof. dr. L.D. Noordam per 16 januari 2008 heeft er werving plaatsgevonden voor een 
nieuw te benoemen bestuurder/directeur.  
 
Essentie / samenvatting 
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Randstedelijke Rekenkamer is voor de werving en selectie een adviescommissie ingesteld. 
Op basis van een zorgvuldige inhoudelijke selectie en de resultaten van een assessment, is 
unaniem besloten mevrouw dr. ir. A.W.C. Hoenderdos-Metselaar MBA bij Provinciale Staten 
van de Randstadprovincies voor te dragen als te benoemen nieuwe bestuurder/directeur van 
de Randstedelijke Rekenkamer. Het Curriculum Vitae en de sollicitatiebrief van de 
voorgestelde kandidaat is desgewenst bij de griffie in te zien. 
 
Dit statenvoorstel wijkt af van de gebruikelijk opzet in die zin dat als bijlage is toegevoegd 
het statenvoorstel van Noord-Holland dat uiteindelijk ter ondertekening langs de vier 
Randstadprovincies zal gaan. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Per 1 november 2008 is de vacature bestuurder/directeur Randstedelijke Rekenkamer vervuld. 
 
Financiële consequenties 
Kosten verband houdend met de benoemingsprocedure worden over de vier deelnemende 
provincies verdeeld en voor Utrecht ten laste gebracht van het budget van de griffie. 
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Bijlagen 
• De voordracht van de adviescommissie. 
• Het Noord-Hollandse statenvoorstel, welke uiteindelijk gebruikt zal worden als door 

alle vier de provincies te ondertekenen voorstel. 
 

Voorgesteld wordt om mevrouw dr. ir. A.W.C. Hoenderdos-Metselaar MBA per 1 november 
2008 tot 3 maart 2011 te benoemen tot lid van de Randstedelijke Rekenkamer. 
 

Provinciale Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
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besluit 

Provinciale Staten van Utrecht; 
 

Gelezen de voordracht van de adviescommissie als bedoeld in artikel 5 van de Gemeenschappelijke 
Regeling Randstedelijke Rekenkamer; 
 
Overwegende dat de vacature bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer dient te worden 
vervuld; 
 
Gelet op de Provinciewet en de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijk Rekenkamer, in het 
bijzonder artikel 4; 
 

Besluiten:  
 
1. te benoemen mw. dr. ir. A.W.C. Hoenderdos-Metselaar MBA met ingang van 1 november 

2008 tot 3 maart 2011 tot (enig) lid van de Randstedelijke Rekenkamer; 
2. in te stemmen met automatische verlenging van de benoemingstermijn als bedoeld onder 

1. tot 1 november 2014,  zodra wij het besluit hebben genomen tot wijziging van artikel 4, 
zesde lid van de gemeenschappelijke regeling en deze wijziging is gepubliceerd, welke 
wijziging ertoe strekt dat bij een tussentijdse vacature van het lid van de rekenkamer of 
diens plaatsvervanger de benoeming van een nieuw lid of van het plaatsvervangend lid 
geldt voor de duur van zes jaar; 

3. ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4, lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling 
Randstedelijke Rekenkamer te bepalen: 

• dat de vergoeding voor de werkzaamheden van het onder 1 genoemde lid bij 
aanvang van haar werkzaamheden zal overeenkomen met 97% van het maximum 
van schaal 17, als vermeld in de bijlage behorende bij de Bezoldigingsregeling 
provincie Flevoland zulks op basis van een 36-urige werkweek; 

• dat aan betrokkene met ingang van aanvang van haar werkzaamheden een 
onkostenvergoeding1 zal worden toegekend;  

• dat voor het overige de rechtspositieregelingen van de provincie Flevoland op het 
lid van overeenkomstige toepassing zijn, voor zover deze geen ondergeschiktheid 
aan het provinciebestuur van Flevoland impliceren; 

 
• 1Ten behoeve van de uitoefening van de functie wordt zij in het bezit gesteld van een 

OV-jaarkaart 1e klasse, met een jaarlijkse fiscale bijtelling van 82 euro. 
• Zij krijgt, in bruikleen, de beschikking over een smartphone, waarvan het gebruik 

onbelast blijft, indien de smartphone overwegend zakelijk wordt gebruikt (90% of 
meer). Als het privé-gebruik meer is dan 10% vindt een maandelijkse fiscale bijtelling 
plaats van 22,69 euro. 

• Tevens wordt een vaste en onbelaste onkostenvergoeding verstrekt ad 100 euro per 
maand, ten behoeve van kosten i.v.m. zakelijke giften, ontvangsten en bureaukosten 
en porti. 

• Overige kosten die zij uit hoofde van haar functie maakt kan zij declareren op basis 
van werkelijk gemaakte kosten. 
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4. Gedeputeerde Staten van Flevoland te verzoeken ter zake van de uitvoering van het 
gestelde onder 1 tot en met 3 de nodige nadere rechtspositionele besluiten te nemen. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 

 


