Advies benoeming plaatsvervangend bestuurder Randstedelijke Rekenkamer

Inleiding
Op basis van artikel 5, eerste lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer is
door de Provinciale Staten van Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland een adviescommissie
ingesteld ten behoeve van de werving en selectie van een plaatsvervangend bestuurder van de
Randstedelijke Rekenkamer.

Samenstelling en proces
De adviescommissie bestond uit:
▪ Dhr. J. Hopster (provincie Flevoland)
▪ Dhr. E. Annaert (provincie Noord-Holland, voorzitter eerste gespreksronde)
▪ Dhr. K. de Kruijf (provincie Utrecht)
▪ Dhr. J. van Staalduinen (provincie Zuid-Holland, voorzitter tweede gespreksronde)
▪ Mevr. A. Hoenderdos (Randstedelijke Rekenkamer)
Conform art. 5, tweede lid, van de Gemeenschappelijke Regeling is de Programmaraad geraadpleegd
over de profielschets. Bovendien heeft de juridisch adviseur van de provincie Noord-Holland de in de
vacaturetekst opgenomen passage over de benoemingstermijn beoordeeld. De vacature is openbaar
kenbaar gemaakt in de Volkskrant, het NRC, Binnenlands Bestuur en via sociale media. De reactietermijn
was drie weken en eindigde op 23 april. Er zijn ca. 40 reacties ontvangen. Op 2 mei en 23 mei voerde de
adviescommissie selectiegesprekken. Bij de laatste gespreksronde heeft tevens een delegatie van
medewerkers van de Randstedelijke Rekenkamer de gelegenheid gehad om advies uit te brengen aan
de adviescommissie. In alle gevallen zijn zorgvuldige inhoudelijke gesprekken gevoerd.

Advies
De Adviescommissie draagt unaniem dhr. drs. M.M.S. (Michael) Mekel voor om te benoemen tot
plaatsvervangend bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer. Dhr. Mekel is werkzaam als
strategisch Raadsadviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële
verhoudingen. Zijn werkzaamheden omvatten daar o.a. het initiëren, voorbereiden en schrijven van
adviezen aan regering en parlement over de inrichting en het functioneren van de overheid en een
evenwichtige verdeling van de financiële middelen. Hiervoor werkte hij als onderzoeker bij de Nationale
Ombudsman. In nevenfuncties was hij voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeente
Westland en vervolgens van de Gemeente Haarlemmermeer. Sinds januari 2014 is hij voorzitter van de
provinciale Rekenkamer Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel). Dhr. Mekel studeerde Geschiedenis,
richting Publiciteit en Cultuur aan de Hogeschool van Amsterdam en Rechtsgeleerdheid aan de
Universiteit Leiden. Hij woont in Den Haag. Zijn curriculum vitae en motivatiebrief zijn desgewenst in te
zien bij de statengriffier.

