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Toelichting     

 

Bijlage(n): Brief bestuurder-directeur Randstedelijke Rekenkamer d.d. 25 oktober 2011 en Curriculum 

Vitae G. Molenaar 

   

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

 

Essentie / samenvatting 

NB: Onderstaande statenvoorstel en beslispunten zijn opgesteld door de griffie van de provincie 

Flevoland, zodat een gelijkluidend besluit in de vier Randstadprovincies aangaande de herbenoeming 

van het plaatsvervangend lid Randstedelijke Rekenkamer plaats kan vinden. 

 

De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer verzoekt uw Staten in haar brief van 25 

oktober 2011 de heer Molenaar nogmaals te benoemen voor een termijn van zes jaar. Het betreft zijn 

tweede termijn.     

 
1.1. De Staten benoemen op grond van de Provinciewet  

Op grond van artikel 79c lid 3 Provinciewet benoemt uw Staten de (plaatsvervangende) leden van 

in dit geval de Randstedelijke Rekenkamer voor de periode van zes jaar. De Gemeenschappelijke 

Regeling voor de Randstedelijke Rekenkamer stelt in artikel 4 lid 5 dat leden en 

plaatsvervangende leden eenmaal herbenoembaar zijn. 

  
1.2. De bestuurder/directeur gaat over het personeel.     

De personele opbouw van de Randstedelijke Rekenkamer is, binnen de kaders van de vastgestelde 

begroting, een aangelegenheid van de bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer. 

Als plaatsvervangend bestuurder wordt door haar voorgedragen dr. G. Molenaar, sinds 1 

september 2005 directielid van de Randstedelijke Rekenkamer. Naast portefeuillehouder van de 

provincies Utrecht en Zuid-Holland is hij belast met de personele organisatie van de Rekenkamer. 

Zie voor verdere informatie zijn ter inzage gelegde Curriculum Vitae. 
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In de overige provincies is besluitvorming omtrent de benoeming van de heer Molenaar tot 

plaatsvervangend lid eveneens voorzien.  Indien deze provincies met de voorstellen van de 

bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer hebben ingestemd, kan door de voorzitter 

van Provinciale Staten van Flevoland beëdiging plaatshebben, overeenkomstig artikel 4 lid 7 van 

de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer, van het door de staten van Noord-

Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland benoemde plaatsvervangend lid de heer Molenaar.     

 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Benoeming plaatsvervangend lid Randstedelijke Rekenkamer. 

 

Financiële consequenties 

Geen. 

 

 

Voorgesteld wordt  

 
1. dr. G . Molenaar, met ingang van 9 februari 2012, voor een periode van zes jaar te 

herbenoemen tot plaatsvervangend lid van de Randstedelijke Rekenkamer; 
2. ter voldoening aan het bepaalde vervat in artikel 4, derde lid, van de Gemeenschappelijke 

regeling Randstedelijke Rekenkamer te bepalen: dat de vergoeding voor de werkzaamheden 
van het onder i . genoemde lid bij aanvang van zijn werkzaamheden zal overeenkomen met 
schaal 15, als vermeld in de bijlage behorende bij de Bezoldigingsregeling provincie 
Flevoland zulks op basis van een 36-urige werkweek; dat aan betrokkene geen 
onkostenvergoeding zal worden toegekend en dat voor het overige de rechtspositieregelingen 
van de provincie Flevoland op het plaatsvervangend lid van overeenkomstige toepassing zijn, 
voor zover deze geen ondergeschiktheid aan het provinciebestuur van Flevoland impliceren . 

3. Gedeputeerde Staten van Flevoland te verzoeken ter zake van de uitvoering van het gestelde 
onder 1 en 2 de nodige nadere rechtspositionele besluiten te nemen.      
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 Ontwerp-besluit 

 

 

Besluit van Provinciale Staten van 30 januari 2012 inzake de Voordracht herbenoeming 

plaatsvervangend lid Randstedelijke Rekenkamer/zienswijze bestuurder/directeur Randstedelijke 

Rekenkamer 

 

Provinciale Staten van Utrecht op voordracht van Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 

16 januari 2012, afdeling SGU, registratienummer 80A55E0C; 

 

 

Gelezen de voordracht tot herbenoeming plaatsvervangend lid Randstedelijke Rekenkamer; 

 

 

Gelet op  

De Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer, in het bijzonder artikelen 4 en 7; 

 

Besluiten:  

 
1. dr. G . Molenaar, met ingang van 9 februari 2012, voor een periode van zes jaar te 

herbenoemen tot plaatsvervangend lid van de Randstedelijke Rekenkamer; 
 

2. ter voldoening aan het bepaalde vervat in artikel 4, derde lid, van de Gemeenschappelijke 
regeling Randstedelijke Rekenkamer te bepalen: dat de vergoeding voor de werkzaamheden 
van het onder i . genoemde lid bij aanvang van zijn werkzaamheden zal overeenkomen met 
schaal 15, als vermeld in de bijlage behorende bij de Bezoldigingsregeling provincie 
Flevoland zulks op basis van een 36-urige werkweek; dat aan betrokkene geen 
onkostenvergoeding zal worden toegekend en dat voor het overige de rechtspositieregelingen 
van de provincie Flevoland op het plaatsvervangend lid van overeenkomstige toepassing zijn, 
voor zover deze geen ondergeschiktheid aan het provinciebestuur van Flevoland impliceren; 
 

3. Gedeputeerde Staten van Flevoland te verzoeken ter zake van de uitvoering van het gestelde 
onder 1 en 2 de nodige nadere rechtspositionele besluiten te nemen.      

 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

Griffier, 


