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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
Ter invulling van de, om gezondheidsredenen, ontstane vacature wordt door de
Programmaraad Zuidelijke Rekenkamer drs. H.H. Sietsma MPA voorgedragen
te benoemen als bestuurslid van de Zuidelijke Rekenkamer per 5 februari
2016, voor een periode van 6 jaar.

Het voorstel
Instemmen met:
1. Het benoemen van drs. H.H. Sietsma MPA per 5 februari als bestuurslid
van de Zuidelijke Rekenkamer voor een periode van 6 jaar.
2. Bovengenoemd besluit te nemen onder voorbehoud van corresponderende
besluitvorming door Provinciale Staten van de provincie Limburg.
Aanleiding
In 2004 hebben Provinciale Staten van Limburg en Noord-Brabant een
gezamenlijke rekenkamer in het leven geroepen: de Zuidelijke Rekenkamer
(ZRK). De ZRK is een onafhankelijk orgaan en heeft een collegiaal bestuur dat
bestaat uit drie leden. De bestuursleden worden benoemd door gelijkluidend
besluit door Provinciale Staten (PS) van Limburg en Noord-Brabant.
In 2011 is het huidige bestuur herbenoemd. De benoemingsperiode is wettelijk
vastgelegd op 6 jaar.
De Programmaraad van de ZRK heeft gekozen voor een afspraak met het
bestuur van de ZRK om in de tweede periode af te treden na circa 2, 4 en 6
jaar: 1 januari 2014, 2015 en 2017.
Doordat een van de zittende leden om gezondheidsredenen vervroegd is
afgetreden, is in 2015 een functie bestuurslid vacant, die ingevuld dient te
worden.
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Bevoegdheid
De bestuursleden ZRK worden benoemd door middel van een gelijkluidend
besluit door PS van Limburg en Noord-Brabant.
PS van Noord-Brabant nemen een besluit via onderhaving voorstel.
Op 5 februari 2016 wordt over het voorstel tot benoeming van het bestuurslid
voor de ZRK door PS van Limburg besloten.
Het afleggen van de eed of belofte door het nieuw te benoemen bestuurslid
van de ZRK, geschiedt in de vergadering van PS van de deelnemende
provincies, die als laatste een besluit neemt over de benoeming van het nieuwe
bestuurslid (artikel 5 lid 7 van de Gemeenschappelijke Regeling Zuidelijk
Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2013). In dit geval in Limburg.

11 januari 2016
Documentnummer

3910158

Doel
Doel is deze vacante functie bestuurslid ZRK door middel van de voorgestelde
benoeming in te vullen per 5 februari 2016 voor een periode van zes jaar.
Argumenten

1.1. De selectiecommissie van de ZRK en hun adviseurs waren unaniem over
de enkelvoudige voordracht van deze kandidaat.
1.2 Met deze benoeming is onafhankelijke oordeelsvorming gewaarborgd.
1.3 Met deze benoeming is bestuurlijke ervaring op het snijvlak van beleid en
organisatie gewaarborgd.
1.4 Met deze benoeming is onderzoekservaring en kennis over
maatschappelijke ontwikkelingen gewaarborgd.
1.5 Met deze benoemingen is een complementair bestuur van de Zuidelijke
Rekenkamer gerealiseerd.
Toelichting:
Voor de werving van het nieuwe bestuurslid voor de ZRK is door de
Programmaraad een selectiecommissie in het leven geroepen met daarin vier
leden van de Programmaraad: twee leden vanuit de Provincie Limburg (de
heren Housmans en Bus) en twee leden vanuit de Provincie Brabant de heren
Steenbakkers en Kouthoofd) en de griffier van de Provincie Limburg als
secretaris (mevrouw Braam). De directeur/secretaris van de ZRK (de heer
Kerseboom) en de zittende bestuursleden waren als toehoorder bij de
selectiegesprekken aanwezig. De selectiecommissie stond onder
voorzitterschap van de heer Housmans. Op basis van de ervaringen met de
voorgaande wervingsprocedures is een draaiboek opgesteld en afgestemd met
de Selectiecommissie. Op grond hiervan is de wervings- en selectieprocedure
gestart.
De Programmaraad heeft een profiel opgesteld voor een nieuw bestuurslid. Het
draaiboek voorzag in publicatie van een korte wervingsadvertentie in
geselecteerde periodieken (regionale dagbladen in Noord-Brabant en Limburg,
NRC en Binnenland Bestuur), die door verwees naar uitgebreidere
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achtergrondinformatie op de websites van beide provincies en de website van
de ZRK.
Vervolgens is door de selectiecommissie geconcludeerd, dat de
voorkeurskandidaat de aan beide Provinciale Staten voor benoeming voor te
dragen kandidaat was.
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Kanttekeningen
-Financiën
De advertentiekosten bedroegen: € 20.576,50 ex BTW en worden 50/50
voldaan door de provincies Limburg en Noord-Brabant.
Voor de provincie Noord-Brabant worden deze kosten gedekt uit een reguliere
structurele begrotingspost voor de financiering van de ZRK.
De kosten voor de gesprekken met de kandidaten op een externe locatie in
Roermond zijn voor rekening van de provincie Limburg genomen.
Europese en internationale zaken
-Planning
Nadat uw Staten met het voorstel hebben ingestemd nemen PS van de
provincie Limburg op 5 februari 2016 een besluit en wordt de kandidaat
meteen in PS Limburg beëdigd. Vervolgens wordt door de ZRK en de beide
Provinciale Staten een persbericht uitgegeven.
Bijlagen
Vertrouwelijk ter inzage bij de Griffie: CV te benoemen bestuurslid.

Presidium van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris (plv),

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. mr. K.A.E. ten Cate
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