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Uw kenmerk

Onderwerp
Herbenoem ing plaatsvervangend lid

Geachte leden van Provinciale Staten,

ln februari 2006 hebben uw Staten besloten om de heer dr. Gerth Molenaar te benoemen tot
plaatsvervangend lid van de Randstedelijke Rekenkamer. Op grond van artikel 79c van de
Provinciewet benoemen Provinciale Staten de (plaatsvervangende) leden van de rekenkamer
voor de duur van zes jaar.In artikel 4lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling
Randstedelijke Rekenkamer is bepaald dat het lid en het plaatsvervangend lid eenmaal
herbenoembaar zijn.

Op 6 februari 2012 zal de eerste termijn voor de heer Molenaar aflopen. De heer Molenaar
heeft aangegeven voor een tweede termijn beschikbaar te zijn en ziet een tweede termiin met
enthousiasme tegemoet. Naast porteÍeuillehouder voor de provincies Utrecht en Zuid-Holland,
is hij belast met de personele organisatie van de Randstedelijke Rekenkamer. Voor verdere
informatie verwijs ik u naar het bijgesloten Curriculum Vitae van de heer Molenaar. lk verzoek u
dan ook om de heer Molenaar nogmaals te benoemen voor een termijn van zes jaar.

Hoogachtend,

Ans Hoenderdos-Metselaar MBA

bestuurder/directeur
Randstedelijke Rekenkamer
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Curriculum Vitae
Personalia

Naam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Burgerlijke staat:
Adres:

G. (Gerth) Molenaar
14 maart 1963
Huizen (NH)
Nederlandse
gehuwd, drie dochters
Vechtensteinlaan 72, 3601CL te Maarssen

Werkeruaringen

september 2005 - heden Randstedelijke Rekenkamer
Functie: directielid, met als aandachtsgebieden de provincies Utrecht

lffi i 13;ï 
ol land ; tevens verantwoordel ijk voor personeel en

maart 1999-augustus 2005 Rekenkamer Rotterdam (gemeente Rotterdam)
Functie: projectleider / teamleider beleidsonderzoek

september 1991-februari 1999 Gemeente Ede, bureau Ondezoek, Ontwikkeling & Statistiek
Functies: sociaal-wetenschappelijk onderzoeker (1 991 -1 993);

;:ffi :::ïïJff :ïSTfJËï1ï.ff"'"ï;�?,?l;lïïSJ?ïderzoeker/
januari 1988 - augustus 1991 Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Utrecht

Functie: toegevoegd onderzoeker in programma Stedelijke Netwerken
met als taak promotieonderzoek. Gepromoveerd 18 juni 1992; titel
proefschrift: Randstad in gebruik - Een sociaal geografiwhe analyse
van het gebruík van enkele publieke voorzieningen in de Randstad.

NevenÍuncties

Januari 2005 - heden (Plv.) lid Beroepscommissie gedragscode onderzoek en statistiek
namens Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO)

Oktober 2005 - heden Docent cursus rekenkameronderzoek
(Erasmus Universiteit Rotterdam i.s.m. NVRR)

April 2009 - heden Redacteur tijdschrift TPC, sinds april 2009

Opleidingen

1994-heden Diverse opleidingen, cursussen en trainingen over management van
overheid en non-prof it organ isaties, p rojectmanagement,
adviesvaardigheden, beleidsonderzoek, beleidsanalyse en financiën

1988-1992 Postdoctoraal onderwijs over ondezoek aan Netherlands graduate
School of Housing and Urban Research (NETHUR)

1981-1988 Sociale Geografie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht
foegepaste Geografie en Ruimtelijke Planning; stadsgeografie

1975-1981 W/O aan het Chr. College "Stad en Lande" te Huizen (NH)


