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Gevraagde besluiten: 

1. De heer drs. M.M.S. Mekel, geboren 2 januari 1968 te Arnhem, met ingang van 1 januari 2023 her te 

benoemen als plaatsvervangend bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer; 

2. Gedeputeerde Staten van Flevoland te verzoeken ter zake van de uitvoering van het gestelde onder 1, indien 

van toepassing, de nodige nadere rechtspositionele besluiten te nemen. 

 

Inleiding  

Per 17 juli 2023 eindigt de eerste termijn van zes jaar van de plaatsvervangend bestuurder van de Randstedelijke 

Rekenkamer, de heer M.M.S. (Michael) Mekel. Deze termijn ligt kort na de verkiezingen van maart 2023. Het is 

waarschijnlijk dat een nieuw samengestelde Programmaraad en de daarmee samenhangende adviescommissie 

(artikel 5, lid 1 Gemeenschappelijke Regeling) nog niet benoemd is en daarmee in functie zal zijn. De procedure 

voor de (her)benoeming van een (plaatsvervangend) bestuurder wordt voorbereid door de adviescommissie uit de 

Programmaraad. In dat kader is de huidige adviescommissie van mening dat het verstandig zou zijn om de 

procedure voor de herbenoeming van de plaatsvervangend bestuurder voor de verkiezingen van maart 2023 af te 

ronden. In een gesprek met de adviescommissie op 21 april 2022 heeft de heer Mekel aangegeven beschikbaar te 

zijn voor een tweede termijn als plaatsvervangend bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer.  

 

Profiel van de heer Mekel 

De heer Mekel is geboren op 2 januari 1968 te Arnhem. Hij is plaatsvervangend bestuurder van de Randstedelijke 

Rekenkamer sinds 17 juli 2017. Hij is werkzaam als coördinerend adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur 

en de Raad voor de financiële verhoudingen en is daarnaast voorzitter van het college van bestuur van de 

Rekenkamer Oost Nederland (provincies Gelderland en Overijssel). 
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Samenstelling adviescommissie 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer is 

voor het herbenoemingsproces een adviescommissie uit de Programmaraad samengesteld bestaande uit vier 

Statenleden van de Randstedelijke provincies, te weten:  

Namens Zuid-Holland  - De heer W. Minderhout  

Namens Noord-Holland  - Mevrouw T. van Wijnen 

Namens Utrecht   - de heer B. de Brey 

Namens Flevoland  - De heer N. Beenen 

Mevrouw Hoenderdos was als bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer adviseur van de adviescommissie. 

Het secretariaat van de adviescommissie is gevoerd door de plaatsvervangend griffier van Zuid-Holland. 

 

Herbenoemingsproces 

 

Brief van de heer Mekel 

Op verzoek van de adviescommissie heeft de heer Mekel een brief gestuurd aan de commissie waarin hij zijn 

motivatie voor herbenoeming beschrijft en waarin hij ingaat op zijn plannen voor de komende periode. Hij heeft drie 

speerpunten benoemd te weten verstevigen provinciale volksvertegenwoordiging, vergroten van de nabijheid van 

de Rekenkamer en continuering bestuur en ontwikkeling van het bureau van de Rekenkamer. 

 

Consultatie Programmaraad 

In overeenstemming met artikel 5, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling, heeft de adviescommissie de 

Programmaraad van de Randstedelijke Rekenkamer over een mogelijke herbenoeming van de heer Mekel 

geraadpleegd.  

De meeste programmaraadsleden uit de vier provincies zijn positief over een mogelijke herbenoeming. Zij vinden 

dat de Randstedelijke Rekenkamer in de heer Mekel een goed gekwalificeerde plaatsvervangend bestuurder heeft. 

Mede door zijn voorzitterschap van het college van bestuur van de Rekenkamer Oost-Nederland, is hij zeer kundig 

en ervaren op het gebied van Rekenkameronderzoek. Hij is een goede sparringpartner voor de 

bestuurder/directeur van de Rekenkamer. Dit blijkt ook uit het door de vier Provinciale Staten vastgestelde 

onderzoek naar het bestuursmodel van de Randstedelijke Rekenkamer waarin is geconcludeerd om het 

bestuurder/ directeursmodel met een plaatsvervangend bestuurder te handhaven. Sommige leden hebben 

aangeven onvoldoende zicht te hebben op de werkzaamheden van de plaatsvervangend bestuurder om een goed 

onderbouwd oordeel te kunnen geven.  

 

Consultatie personeel van de Randstedelijke Rekenkamer 

Op verzoek van o.a. de provincies Utrecht en Noord-Holland, zijn ook de medewerkers van de Randstedelijke 

Rekenkamer gevraagd te reflecteren op een mogelijke herbenoeming van de heer Mekel.  

De medewerkers van de Randstedelijke Rekenkamer steunen zijn kandidatuur voor herbenoeming. Hij vervult zijn 

bestuurlijke rol met een positief kritische houding, heeft ervaring buiten de Rekenkamer die voor de medewerkers 

een waardevolle aanvulling is en hij is zeer benaderbaar en prettig in de omgang. 

 

Gesprek tussen adviescommissie en de heer Mekel 

De adviescommissie heeft op 7 juli 2022 een gesprek gevoerd met de heer Mekel. In het gesprek zijn de in de brief 

genoemde thema’s te weten het verstevigen van de provinciale volksvertegenwoordiging, het vergroten van de 

nabijheid van de Rekenkamer en de continuering van het bestuur en de ontwikkeling van het bureau van de 

Rekenkamer verdiepend aan de orde geweest. Daarnaast is gesproken over mogelijke synergie van kennis 

opgedaan bij de Raad voor het Openbaar Bestuur die van nut kan zijn voor (het functioneren van) de 

Randstedelijke Rekenkamer. Tot slot is gesproken over de samenwerking tussen de Programmaraad, Griffies en 

de Randstedelijke Rekenkamer vooral op het gebied van voorlichting richting nieuwe Statenleden over het werk 

van de Randstedelijke Rekenkamer en de Programmaraad. 

 

Advies van de adviescommissie 

Gelezen het bovenstaande stelt de adviescommissie de vier Provinciale Staten voor om de heer drs. M.M.S. Mekel, 

geboren op 2 januari 1968 te Arnhem, met ingang van 1 januari 2023 her te benoemen als plaatsvervangend 
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bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer. De datum van herbenoeming is in overleg met de kandidaat 

bepaald op 1 januari 2023. Aangezien de procedure en de besluitvorming zijn gedaan in de huidige Statenperiode, 

ligt het voor de hand om de effectuering ervan ook in deze statenperiode te laten plaatsvinden. 

 

Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden 

De rechtspositie en arbeidvoorwaarden worden gecontinueerd in overeenstemming met artikel 4, lid 4 van de 

Gemeenschappelijke Regeling. Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland voeren de regeling mede namens 

de drie overige provincies uit. 

 

Besluitvorming in de vier provincies 

Een gelijkluidend ontwerpbesluit wordt aan de Provinciale Staten van Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland 

voorgelegd. 

 

Voorstel 

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het ontwerpbesluit. 

 

Den Haag, 7 juli 2022 

 

Adviescommissie uit de Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer 

De heer W. Minderhout, Zuid-Holland 

Mevrouw T. van Wijnen, Noord-Holland 

De heer B. de Brey, Utrecht 

De heer N. Beenen, Flevoland 
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Ontwerpbesluit 

 

 

Besluit op 14 december 2022 tot herbenoeming van de plaatsvervangend bestuurder van de Randstedelijke 

Rekenkamer 

 

 

 

Provinciale Staten van Utrecht, 

 

 

in vergadering bijeen op 14 december 2022, 

 

 

gelezen de voordracht van de adviescommissie uit de Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer, 

▪ Gelet op artikel 79c van de Provinciewet; 

▪ Gelet op artikel 4, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer; 

 

 

besluiten: 

 

1. De heer drs. M.M.S. Mekel, geboren 2 januari 1968 te Arnhem, met ingang van 1 januari 2023 her te 

benoemen als plaatsvervangend bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer; 

2. Gedeputeerde Staten van Flevoland te verzoeken ter zake van de uitvoering van het gestelde onder 1, indien 

van toepassing, de nodige nadere rechtspositionele besluiten te nemen. 

 

 

 

 

Voorzitter, Griffier, 

mr. J.H. Oosters mr. C.A. Peters 


