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VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:
Na een zorgvuldige selectieprocedure en afweging, draagt de selectiecommissie
mevr. T. Groenendijk-de Vos MA voor als lid van het bestuur van de Rekenkamer Zeeland.

statenstukken

Mevrouw drs. R.A. de Visser heeft per brief gevraagd om haar op eigen verzoek per 1 september te
ontheffen van de taken die verbonden zijn aan de functie van lid van de Rekenkamer Zeeland.
Op 18 juni 2018 heeft het Presidium het driemensschap (bestaande uit de statenleden Roeland, Van
Unen en Bierens) gemachtigd om, samen met een van de overige leden van de Rekenkamer Zeeland
(hierna de Rekenkamer), de selectieprocedure te voeren en een voordracht aan PS te doen over de
benoeming van een nieuw lid van de Rekenkamer. Uit de Rekenkamer is de heer mr. C.M. de Graaf
betrokken geweest bij deze procedure. Op basis van deze voordracht benoemen Provinciale Staten
een nieuw lid voor zes jaar (artikel 79c, eerste lid Provinciewet).
De selectiecommissie heeft een functieprofiel en een vacaturetekst opgesteld. De vacature is
geplaatst in de PZC en op een aantal relevante websites op internet, waaronder de websites van de
provincie Zeeland en die van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en
Rekenkamercommissies (de NVRR). Op de vacature zijn 25 sollicitaties binnengekomen. De
selectiecommissie heeft de brieven beoordeeld en een selectie gemaakt van zes kandidaten, met wie
op 26 september 2018 selectiegesprekken zijn gevoerd.
Als resultaat van de gevolgde procedure draagt de selectiecommissie mevrouw T. Groenendijk-de
Vos MA (geboren 8 oktober 1958 te Vlaardingen) voor benoeming voor als lid van de Rekenkamer
Zeeland per 1 november 2018. Mevrouw Groenendijk is afgestudeerd in de Amerikanistiek en heeft
een ruime ervaring opgedaan in een politiek-bestuurlijke (onderzoeks)omgeving.
De selectiecommissie stelt u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
De selectiecommissie,
Goos Roeland, voorzitter,

Sven Meijer, secretaris.

Onderwerp:

Benoeming lid bestuur Rekenkamer Zeeland
Ontwerp-besluit
Provinciale Staten van Zeeland,
gelezen het voorstel van het Presidium van 8 oktober 2018, nr. 18924553;
gelet op artikel 79c, eerste lid Provinciewet;
besluiten:
Mevrouw T. Groenendijk-de Vos MA, geboren 8 oktober 1958 te Vlaardingen, met ingang van 1
november 2018 te benoemen tot bestuurslid van de Rekenkamer Zeeland.
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