Provinciale Staten
statenvoorstel

DATUM

7-6-2017

NUMMER PS

PS2017BEM11

AFDELING

SGU

COMMISSIE

BEM

STELLER

R.J. Poort

DOORKIESNUMMER

06-18300527

REGISTRATIENUMMER

81B4537D

PORTEFEUILLEHOUDER

n.v.t.

Titel

: Benoeming plaatsvervangend bestuurder Randstedelijke Rekenkamer

Inhoudsopgave
Ontwerpbesluit

pag. 2

Toelichting

pag.

Bijlage(n):

1

Aan Provinciale Staten,
De afgelopen periode is een wervingscommissie van statenleden uit de vier Randstadprovincies bezig geweest
met de werving van een plaatsvervangend bestuurder voor de Randstedelijke Rekenkamer. De
wervingscommissie bestond uit de volgende statenleden: Koos Hopster (Flevoland), Erik Annaert (NH), Kees de
Kruijf (Utr), Jan Paul van Staalduinen (ZH) en Ans Hoenderdos (bestuurder Randstedelijke Rekenkamer).
Op 2 juni jl. heeft het afrondende gesprek plaatsgevonden en is een unaniem besluit tot voordracht van dhr. drs.
M.M.S. Mekel tot plaatsvervangend bestuurder genomen. Formele besluitvorming kan nu plaatsvinden in de vier
provincies.
Hierbij ontvangt u het Ontwerpbesluit (gestandaardiseerd voor de vier provincies) voor de benoeming van dhr.
Mekel en het advies van de Adviescommissie (bijlage). In het advies van de wervingscommissie is aangegeven
dat de brief en het cv van dhr. Mekel zijn in te zien bij de griffie.
Hierbij wordt voorgesteld om in te stemmen met de benoeming van dhr. Mekel tot plaatsvervangend bestuurder
van de Randstedelijke Rekenkamer.
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Ontwerpbesluit

Benoeming plaatsvervangend bestuurder Randstedelijke Rekenkamer
Provinciale Staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland,
Gelezen de voordracht;
Gezien het advies van de adviescommissie die door de vier provinciale staten is ingesteld op basis
van artikel 5, eerste lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer;
Gelet op artikel 79c, derde lid, juncto artikel 79m, van de Provinciewet en artikel 4, tweede lid, van
de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer;
Besluiten:
1.

De heer M.M.S. (Michael) Mekel, geboren 2 januari 1968, te benoemen tot plaatsvervangend

bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer voor de duur van zes jaar met ingang van 19 juli 2017;
2.

Met dien verstande dat als vóór het einde van deze benoemingstermijn - in het kader van de uit te

voeren evaluatie van het huidige bestuursmodel in 2019 – een college van de Randstedelijke
Rekenkamer als bestuursmodel wordt geïntroduceerd door middel van een aanpassing van de
Gemeenschappelijke Regeling, de benoeming van de heer Mekel daarmee eindigt.
3.

De vergoeding met ingang van 17 juli 2017 vast te stellen op 20% van schaal 17 max. op voet van

artikel C4 van de CAP uitgaande van een werkweek van gemiddeld 7,2 uur. Voor het overige zijn de
bepalingen uit de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer inzake de
plaatsvervangend bestuurder van toepassing.
Aldus vastgesteld door
Provinciale staten van Noord-Holland in de vergadering van
Provinciale staten van Zuid-Holland in de vergadering van
Provinciale staten van Utrecht in de vergadering van 3 juli 2017
Provinciale staten van Flevoland in de vergadering van
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