
 

 

2020BEM133       Statenvoorstel 

 

 

 

DATUM 30 augustus 2020 NUMMER PS  

DOMEIN SGU COMMISSIE BEM 

STELLER Drs. T.J. Dorst DOORKIESNUMMER 06 25 77 89 77 

DOCUMENTUMNUMMER 8200D6EE PORTEFEUILLEHOUDER n.v.t. 

 

Titel : Herbenoeming bestuurder / directeur Randstedelijke Rekenkamer 

 

Inhoudsopgave 

 

Ontwerpbesluit   Pag. 3 

 

Bijlage(n):  Geen 

 

 

Aan Provinciale Staten, 

 
Inleiding  
Per 1 november 2020 eindigt de tweede termijn van zes jaar van de huidige lid/directeur van de Randstedelijke 
Rekenkamer, mevrouw Hoenderdos. Mevrouw Hoenderdos is bestuurder/directeur sinds 1 november 2008. Zij is 
opgeleid als bouwkundig ingenieur (TU Delft), is doctor in de Technische Wetenschappen en executive MBA 
(Nijenrode).  
In het voorjaar van 2020 hebben de vier Provinciale Staten besloten om, met in achtneming van artikel 25a van 
de Gemeenschappelijke Regeling en in afwijking van artikel 4, lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling een 
tweede herbenoeming van het lid/directeur mogelijk te maken. Provinciale Staten van Utrecht hebben dit besluit 
genomen in de Statenvergadering van 29 januari 2020. Naar aanleiding van deze besluiten is een 
herbenoemingsproces gestart.  
 
Samenstelling Adviescommissie 
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer is 
voor het herbenoemingsproces een Adviescommissie samengesteld bestaande uit vier Statenleden van de 
Randstedelijke provincies, te weten:  
Zuid-Holland  - De heer W. Minderhout  
Noord-Holland   - Mevrouw T. Wijnen 
Utrecht   - Mevrouw J. d’Hondt 
Flevoland  - De heer N. Beenen 
De heer Mekel was als plaatsvervangend bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer adviseur van de 
Adviescommissie. Het secretariaat van de Adviescommissie is gevoerd door de griffie van Zuid-Holland. 
 
Herbenoemingsproces 
 
Brief van mevrouw Hoenderdos 
Op verzoek van de Adviescommissie heeft mevrouw Hoenderdos een brief gestuurd aan de commissie waarin zij 
zo concreet mogelijk is ingegaan op haar plannen (accenten, ambities, aandachtspunten) voor de komende 
periode, maar waarin zij ook heeft gereflecteerd op de afgelopen periode en welke aandachtspunten daaruit voort 
zouden kunnen vloeien. De Adviescommissie heeft geen profielschets opgesteld. De reden hiervoor is dat voor 
de komende periode vooral continuïteit en stabiliteit aan de orde is, wellicht met een aantal accentverschuivingen. 
De resultaten van het nog uit te voeren onderzoek (in de periode 2021-2022) over het bestuursmodel van de 
Rekenkamer kunnen aanleiding zijn om op dat moment de profielschets aan te passen. 
 
Consultatie Programmaraad 
In overeenstemming met artikel 5, lid 2 heeft de Adviescommissie de Programmaraad van de Randstedelijke 
Rekenkamer geraadpleegd. De consultatie heeft, in verband met de omstandigheden rondom Covid-19, 
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schriftelijk plaatsgevonden. De afvaardigingen uit Noord-Holland, Utrecht en Flevoland hadden geen 
aandachtspunten voor de Adviescommissie om mee te nemen in het gesprek met mevrouw Hoenderdos. De 
afvaardiging uit Zuid-Holland heeft de communicatie met de Staten over o.a. de voortgang en oplevertermijnen 
van onderzoeken ingebracht voor het gesprek met mevrouw Hoenderdos.  
 
Gesprek tussen Adviescommissie en mevrouw Hoenderdos 
De Adviescommissie heeft op 16 juli 2020 een gesprek gevoerd met mevrouw Hoenderdos. In verband met de 
omstandigheden, heeft het gesprek plaatsgevonden door middel van MS-Teams. In het gesprek zijn vier thema’s 
aan de orde geweest. Als eerste een meer algemene terugblik op de afgelopen periode waarbij gevraagd is om 
een aantal positieve ontwikkelingen maar ook minder positieve ervaringen te benoemen. Daarnaast is stil gestaan 
bij de in de brief geformuleerde aandachtspunten, accenten en ambities en welke keuzes en prioriteiten hierin 
gemaakt moeten gaan worden. Als derde is gesproken over het brede aspect van communicatie zowel naar de 
opdrachtgever (de vier Provinciale Staten) als naar externen. Er is gesproken over de communicatiestrategie van 
de Randstedelijke Rekenkamer. Tot slot heeft de Adviescommissie gesproken over de ambitie van mevrouw 
Hoenderdos om de onderzoeksmethoden uit te breiden. De huidige onderzoeksmethoden zijn vooral 
documenten-analyses en interviews. Mevrouw Hoenderdos heeft aangegeven de komende periode een slag 
maken met het meer benutten van enquêtes en analyses van data-bestanden. Dergelijke bronnen geven aan hoe 
het gaat in de praktijk (inclusief de waardering bij gebruikers en burgers) en meten de effectiviteit van beleid.  
 
Gelezen het bovenstaande en met in achtneming van artikel 25a van de Gemeenschappelijke Regeling en in 
afwijking van het bepaalde in artikel 4, lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling stelt de Adviescommissie u 
voor om mevrouw dr. ir. A.W.C. Hoenderdos-Metselaar MBA per 1 november 2020 voor een tweede maal her te 
benoemen tot lid/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer.  
 
Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden 
De rechtspositie en arbeidvoorwaarden worden gecontinueerd in overeenstemming met artikel 4, lid 3 van de 
Gemeenschappelijke Regeling en het apart bij de Gemeenschappelijke Regeling gevoegde Rechtspositieregeling 
lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer. Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland voeren de regeling 
mede namens de drie overige provincies uit.  
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het ontwerpbesluit. 
 
Den Haag, 16 juli 2020 
 
De Adviescommissie (her)benoeming bestuurder/directeur 
W. Minderhout (Zuid-Holland) 
T. Wijnen (Noord-Holland) 
J. d’Hondt (Utrecht) 
N. Beenen (Flevoland) 
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Ontwerp-besluit 

 

 

 

Provinciale Staten van Utrecht, 

 

in vergadering bijeen op 30 september 2020, 

 

gelezen de voordracht van de Adviescommissie als bedoeld in artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling 

Randstedelijke Rekenkamer; 

 

gelet op de Provinciewet en de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer in het bijzonder de 

artikelen 4 en 25a;  

 

Besluiten: 

 

1. Mevrouw dr. ir. A.W.C. Hoenderdos-Metselaar MBA met ingang van 1 november 2020 her te benoemen tot 

(enig) lid 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, 

 

 


