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Provinciale Staten van Noord-Holland 
 
Voordracht  
 
Haarlem, 
 
Onderwerp: benoeming nieuwe bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer 
 
Bijlagen: ontwerpbesluit en voordracht van adviescommissie  
 
1.  Inleiding. 
In uw vergadering van 19 november jl. hebt u naar aanleiding van de brief van de 
bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer waarin hij verzoekt hem ontslag te 
verlenen, besloten:  

1. prof. dr. L.D. Noordam op eigen verzoek ontslag te verlenen als bestuurder tevens 
directeur van de Randstedelijke Rekenkamer per 16 januari 2008. 

2. een vierhoofdige adviescommissie in te stellen die aan provinciale staten van de vier 
Randstadprovincies een voordracht zal uitbrengen over de benoeming van een 
kandidaat voor de vanaf 16 januari 2008 vacante functie van bestuurder/directeur; 

3. mw. L.M. Driessen-Jansen, voorzitter van de statencommissie FEPO, te benoemen tot 
lid van de onder 2, bedoelde adviescommissie. 

 
De andere Randstadprovincies hebben eveneens leden benoemd voor de adviescommissie. 
Naast mw. Driessen bestond de adviescommissie uit de heren J. Kramer (statenlid 
Flevoland), E.H. Schuringa, (statenlid Zuid-Holland) en J.J.J. Streefland (statenlid Utrecht). 
De commissie heeft uit haar midden mw. L.M. Driessen-Jansen als voorzitter gekozen.  
 
2.  Doelstellingen. 
De adviescommissie heeft zich beraden over de werkwijze om te komen tot een geschikte 
kandidaat voor het opvolgen van prof. dr. L.D. Noordam. Ondertussen hebben sedert het 
vertrek van prof. dr. L.D. Noordam de directieleden dr. G. Molenaar en drs. A. Wiggers de 
werkzaamheden van de bestuurder/directeur waargenomen. Bij de werving en selectie heeft 
de adviescommissie zich laten ondersteunen door het wervingsbureau Ebbinge & Company, 
Recruitment, Selection & Executive Search. Daarnaast is de adviescommissie bijgestaan door 
een functionaris van de afdeling P en O van Flevoland. Over de profielschets van de te 
werven nieuwe bestuurder/directeur heeft de adviescommissie de Programmaraad 
geraadpleegd. De adviescommissie zag zich overigens bij aanvang geconfronteerd met het 
bepaalde vervat in art. 4, zesde lid, van de Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke 
Rekenkamer 1. Dat zou betekenen dat de nieuw te benoemen bestuurder/directeur voor 
minder dan drie jaar benoemd zou kunnen worden. De adviescommissie achtte dit een 
ongewenste beperking bij het werven van een geschikte kandidaat. De adviescommissie 
heeft daarop bij de respectieve provincies laten sonderen of ingestemd kan worden met een 
aanpassing van die bepaling en wel zodanig dat in voorkomende gevallen betrokkene voor 
 
1 Art. 4, zesde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer luidt:  
In geval van een tussentijdse vacature van het lid of diens plaatsvervanger zorgen de deelnemers gezamenlijk 
terstond voor de benoeming van een nieuw lid of van het plaatsvervangende lid voor de resterende 
zittingsperiode.  
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zes jaar wordt benoemd. Alle provincies hebben hierop positief gereageerd2. In het 
benoemingsbesluit is nu opgenomen dat zodra de aangehaalde bepaling in de 
gemeenschappelijke regeling dienovereenkomstig is gewijzigd en gepubliceerd de 
voorgestelde benoeming automatisch voor zes jaar geldt3. Er zijn vervolgens advertenties ter 
werving van een geschikte kandidaat geplaatst in verschillende media waaronder 
Binnenlands Bestuur en de Volkskrant op 22 en 23 februari 2008.   
 
Daarna heeft na een zorgvuldige inhoudelijke selectie en na kennisneming van de resultaten 
van een assessment de adviescommissie unaniem voorgedragen voor benoeming tot nieuwe 
bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer:                                                            
mw. dr. ir. A.W.C. Hoenderdos-Metselaar MBA.  Mw. Hoenderdos is momenteel werkzaam 
als programmadirecteur “OCW Ontregelt” en is plaatsvervangend directeur Financieel 
Economische Zaken tevens hoofd DG-control, bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen. Zij is aldaar verantwoordelijk voor het organiseren van de control functie 
van de begroting van dat ministerie. Hiervoor heeft zij verschillende andere functies bekleed 
bij de rijksoverheid. Mw. Hoenderdos is opgeleid als bouwkundig ingenieur (TU Delft), is 
doctor in de Technische Wetenschappen en executive MBA (Nijenrode). Mw. Hoenderdos is 
gehuwd en is woonachtig in Bloemendaal. Haar curriculum vitae en sollicitatiebrief kunt, 
indien gewenst, inzien bij de statengriffier. De provincie Flevoland heeft met                       
mw. Hoenderdos een arbeidsrechtelijk gesprek gevoerd. De inschaling en kostenvergoeding 
zijn opgenomen in het ontwerpbesluit bij deze voordracht. 
 
3.   Financiering en communicatie 
De kosten gemoeid met het inhuren van het wervingsbureau zullen tussen de vier 
Randstadprovincies worden verdeeld. De kosten gemoeid met de benoeming van              
mw. Hoenderdos kunnen door de Randstedelijke Rekenkamer worden voldaan uit het 
budget van de Randstedelijke Rekenkamer.  Met de provincie Flevoland lopen afspraken 
over een uit te brengen persbericht. Mw. Hoenderdos zal worden geïnformeerd over haar 
geagendeerde benoeming in uw openbare vergadering van 23 juni 2008. De besluitvorming 
in de respectieve staten van de vier provincies start met de voordracht tot benoeming in 
Flevoland op 12 juni 2008. Nadat de vier provincies nog voor de zomervakantie omtrent de 
benoeming van mw. Hoenderdos een positief en eensluidend besluit hebben genomen volgt 
op 4 september 2008 de beëdiging van mw. Hoenderdos tot bestuurder/directeur van de 
Randstedelijke Rekenkamer in een vergadering van Provinciale Staten van Flevoland in 
handen van de voorzitter4. Aansluitend zal de mogelijkheid worden geboden haar te 
feliciteren. U zult hierover nog nader worden geïnformeerd. 
 
4.  Proces en procedure 
Na de besluitvorming door uw staten heeft de beëdiging van de nieuwe 
bestuurder/directeur in Flevoland plaats. Het besluit van de vier provincies over de 
vergoeding en kostenvergoeding van de nieuwe bestuurder/directeur van de Randstedelijke 
Rekenkamer zal ter voldoening aan art. 4, derde lid, van de Gemeenschappelijke regeling 
Randstedelijke Rekenkamer aan de gemeenschappelijke regeling worden gehecht.  
 
2 In N-H op 21 februari 2008 in het Seniorenconvent. 
3 Overigens bepaalt de Provinciewet in art. 79c, dat PS de leden van een rekenkamer voor de duur van zes jaar 
benoemen.  
4 Dit steunt op art. 4, lid 7, van de Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer. 
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5.  Voorstel 
Ik stel u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit. 
 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland, 
 
H.C.J.L. Borghouts 
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Ontwerpbesluit 
 
Nr. 
 
Provinciale Staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland; 
 
gelezen de voordracht van de adviescommissie als bedoeld in artikel 5 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer; 
 
gelet op de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke 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 
onkostenvergoeding5 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; 

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. 

 

• 5Ten 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. 

 



5

Heiloo,  
Provinciale Staten van Noord-Holland, 
 

, voorzitter 
 

, griffier 
 
Den Haag,  
Provinciale Staten van Zuid-Holland 
 

, voorzitter 
 

, griffier 
 

Utrecht,  
Provinciale Staten van Utrecht 
 

, voorzitter 
 

, griffier 
 

Lelystad,  
Provinciale Staten van Flevoland 
 

, voorzitter 
 

, griffier 
 


