
Provinciale Staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland 
 
Voordracht  
 
Lelystad, 11 juni 2008 
 
Onderwerp: benoeming bestuurder/directeur Randstedelijke Rekenkamer  
 
Inleiding  
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.  
 
Werving en selectie 
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke 
Rekenkamer is voor de werving en selectie een adviescommissie ingesteld, bestaande uit vier 
Statenleden van de Randstedelijke provincies, te weten:  
Voorzitter   Mw. L.M. Driessen-Jansen (Statenlid provincie Noord-Holland) 
 Dhr. J. Kramer (Statenlid provincie Flevoland) 
 Dhr. E.H. Schuringa (Statenlid provincie Zuid-Holland) 
 Dhr. J.J.J. Streefland (Statenlid provincie Utrecht) 
Adviseur/secretaris Mw. C.P. van der Voort-van Oeveren  (P&O adviseur provincie Flevoland) 
 
De adviescommissie heeft de werving en selectie op zich genomen en zich daarbij laten ondersteunen 
door Ebbinge & Company, Recruitment, Selection & Executive Search.   
 
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. 
Mw. Hoenderdos is momenteel werkzaam als programmadirecteur “OCW Ontregelt” en is 
plaatsvervangend directeur Financieel Economische Zaken/ hoofd DG-control, bij het ministerie van 
OCW. Zij is woonachtig in Bloemendaal.  
Haar Curriculum Vitae en sollicitatiebrief kunt u, indien gewenst, bij de griffier van uw provincie inzien.   
 
Procedure 
Nadat de besluitvorming omtrent haar benoeming door Provinciale Staten van de Randstadprovincies 
heeft plaatsgevonden, zal mevrouw Hoenderdos op 4 september 2008 in de vergadering van 
Provinciale Staten van Flevoland en in handen van de voorzitter de eed (verklaring en belofte) als 
bedoeld in artikel 79g van de Provinciewet afleggen. 
 
Voorstel 
Gezien het bovenstaande stellen wij u voor 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. Een 
en ander is nader uitgewerkt in het ontwerpbesluit bij de daartoe strekkende statenvoordracht.  
 
Namens de adviescommissie,  
 

Mw. L.M. Driessen-Jansen (Statenlid provincie Noord-Holland) 
Voorzitter adviescommissie 


