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Onderwerp

Aanvullende informatie ten behoeve van de voordracht voor herbenoeming van het
plaatsvervangend lid Randstedelijke Rekenkamer

Geachte leden van Provinciale Staten,

In de commissie Bestuur, Europa en Middelen van 16januari ji. is gevraagd om aanvullende
informatie naar aanleiding van mijn brief dd. 25 oktober 2011 met betrekking tot de voordracht
voor herbenoeming van de heer dr. Gerth Molenaar tot plaatsvervangend lid van de
Randstedelijke Rekenkamer. Met plezier voldoe ik aan dat verzoek.

Op grond van artikel 79c van de Provinciewet hebben Provinciale Staten van Utrecht op
12 december 2005 besloten de heer Molenaar voor de duur van zes jaar te benoemen als
plaatsvervangend lid van de Rekenkamer. Nadat alle vier provincies van de
Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer hetzelfde besluit hebben genomen
is zijn eerste termijn ingegaan op 6 februari 2006. De heer Molenaar is volgens artikel 4 lid 5
van de Gemeenschappelijke Regeling eenmaal herbenoembaar, dus voor een tweede en
tevens laatste termijn ingaande op 6 februari 2012.

Voor de goede orde: de herbenoeming van de heer Molenaar, zoals die nu voorligt, ziet niet op
zijn functie als directielid en aanstelling op zich, maar op dat gedeelte waarin hij in
voorkomende gevallen optreedt als plaatsvervangend bestuurder/lid van de Rekenkamer. Het
plaatsvervangend lid van de Rekenkamer is degene, die formele besluiten kan en mag nemen
bij mijn voorziene en onvoorziene afwezigheid.
Ik vind het daarom van belang dat mijn plaatsvervanger ‘van de hoed en de rand weet’ wat
betreft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Randstedelijke Rekenkamer.
En ondersteun daarom van harte de lijn van mijn voorganger om een plaatsvervanger voor te
dragen uit de staf van de Randstedelijke Rekenkamer. Niet in de laatste plaats uit efficiency
overwegingen.



Ik draag de heer Molenaar in persoon voor omdat hij heeft aangetoond de desbetreffende

verantwoordelijkheid goed op zich te nemen. In het bijzonder was dit zichtbaar gedurende de
periode van bijna negen maanden in 2008 dat mijn voorganger een andere functie had

aanvaard en ik zelf nog niet in functie was. De lopende bestuurszaken zijn toen adequaat
waargenomen door de heer Molenaar, de dagelijkse directeurstaken respectievelijk door de
heer Wiggers.

Zoals overeengekomen bij de oprichting van de Randstedelijke Rekenkamer hebben alle
medewerkers, waaronder ook de heer Molenaar, een aanstelling bij de provincie Flevoland.
De rechtspositionele aangelegenheden van het personeel zijn gemandateerd aan de
bestuurder-directeur. Uit dien hoofde voer ik sinds november 2008 de beoordelingsgesprekken
met de heer Molenaar. Bij de Randstedelijke Rekenkamer hebben we als beleid dat we naast

de reguliere functioneringsgesprekkencyclus ook maandelijks één-op-één gesprekken voeren
tussen een medewerker en de direct leidinggevende. Zonder in deze brief en detail in te gaan
op het functioneren van de heer Molenaar wil ik u meegeven dat uit mijn beoordelings- en
maandgesprekken met hem een positief beeld naar voren komt.
Als u daarover nadere informatie wilt ben ik graag bereid tot een toelichting. Desgewenst stel ik
u in de gelegenheid om de verslagen van de beoordelingsgesprekken vertrouwelijk te kunnen
inzien.

Ik hoop u hiermee de aanvullende informatie te hebben geboden in verband met mijn verzoek

om de heer Molenaar nogmaals te benoemen voor een termijn van zes jaar als
plaatsvervangend lid van de Randstedelijke Rekenkamer.

Met vriendelijke groet,

dr. ir. Ans Hoenderdos-Metselaar MBA

bestuurder/directeur
Randstedelijke Rekenkamer


