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Benoeming voorzitter Noordelijke Rekenkamer

Voorgestelde behandeling:
- Provinciale Staten op 7 oktober 2020
- Fatale beslisdatum: 30 september 2020

Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 24 augustus 2020, kenmerk
35/SG/202002459
Behandeld door de heer L.K. Dwarshuis, telefoonnummer (0592) 36 51 87

aan Provinciale Staten van Drenthe
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Inleiding
De Provinciale Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe beschikken over een gezamenlijke
rekenkamer: de Noordelijke Rekenkamer (NRK). De NRK is een orgaan van de provincie met een
onafhankelijke positie en doet onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van
gevoerd bestuur. De NRK ondersteunt Provinciale Staten in hun beleidsvormende (kaderstellende) en
controlerende rol.
Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen benoemen het college van de Noordelijke
Rekenkamer. Het college van de Noordelijke Rekenkamer bestaat uit drie leden. Op dit moment zijn
de functies van voorzitter en collegelid vacant. De Raad van Advies, die bestaat uit drie Statenleden
per provincie, vormt de schakel tussen de drie Staten en de NRK.
Sinds het terugtreden van collegevoorzitter mevrouw M.Ch.A. Smilde per 1 maart 2019 zoeken de
Staten van Groningen en Fryslân en Drenthe een nieuwe voorzitter van het college van de Noordelijke
Rekenkamer (NRK). In het najaar van 2019 heeft een sollicitatieprocedure door de Raad van Advies
niet geleid tot de benoeming van een voorzitter. Daarop is in het voorjaar van 2020 een nieuwe
procedure gestart om een voorzitter voor het college van de NRK te werven.
Voordracht
De Raad van Advies heeft een profiel vastgesteld en een selectiecommissie geformeerd, die de
opdracht heeft een concept-voordracht te verzorgen. Het college en de directeur van de NRK hebben
de selectiegesprekken bijgewoond en de selectiecommissie geadviseerd. De selectiecommissie
bestond uit de Statenleden:
- de heer M.K.R. Miesen (Groningen, voorzitter);
- de heer A.D. Aalberts (Fryslân);
- de heer N.A. Uppelschoten (Drenthe).
De concept-voordracht van de selectiecommissie is overgenomen door de RvA.
De RvA biedt deze, via dit voorstel, voor besluitvorming aan de drie Staten aan.
Voorgesteld wordt te benoemen:
-

mevrouw J.G. (Anneke) Beukers-Maatje uit Westerhaar als voorzitter van het college van de
Noordelijke Rekenkamer.

Argumenten
Kwaliteiten zoals opgenomen in het profiel, zijn onder andere:
- ruime bestuurlijke ervaring, een uitstekende politieke antenne en rolbewustzijn;
- ervaring met complexe verhoudingen en processen in politiek-bestuurlijke omgevingen; en
- verbindend vermogen om duurzame verbinding tussen partijen te waarborgen.
De Raad van Advies komt op basis van de volgende argumenten tot de voordracht:
1. Mevrouw Beukers was jaren werkzaam in diverse onderwijsfuncties en vanaf 2007 in coaching,
management en advies. Ze was in de periode 2011-2019 Statenlid en vanaf 2015 vicevoorzitter
van Provinciale Staten van Overijssel. Daarnaast vervulde mevrouw Beukers diverse
toezichthoudende functies en is zij werkzaam geweest als interim-directeur bij verschillende
welzijns- en onderwijsinstellingen. Ze beschikt over veel ervaring in het openbaar bestuur.
2. In haar rol als vicevoorzitter van PS was zij samen met de vicevoorzitter van PS Gelderland de
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verbindende schakel tussen de Staten en de Rekenkamer Oost-Nederland. Hierdoor heeft zij
vergelijkbare ervaring als die van voorzitter van de Raad van Advies NRK.
3. De Raad van Advies verwacht van de voorzitter in het bijzonder verbindend vermogen om
duurzame verbinding tussen alle bij de NRK betrokken partijen te waarborgen en de kwaliteit van
samenwerking binnen de rekenkamer te optimaliseren. Hieraan is in de gesprekken de nodige
aandacht besteed. De Raad van Advies voorziet een constructieve rol van mevrouw Beukers in dit
opzicht.
In 2020 zal de NRK de (eigen) gemeenschappelijke regeling/organisatie evalueren. De inrichting van
het bestuur zal een onderdeel van de evaluatie zijn. De Raad van Advies wacht de uitkomsten van de
evaluatie af, voordat een benoemingsprocedure voor een collegelid wordt gestart.
Na benoeming bestaat het college uit mevrouw Beukers (voorzitter) en de heer Van der Bij (lid).

Advies
Mevrouw J.G. Beukers-Maatje benoemen tot voorzitter van het college van de Noordelijke
Rekenkamer.

Beoogd effect
Door benoeming van mevrouw J.G. Beukers-Maatje heeft het college van de NRK een nieuwe
voorzitter.
De benoeming gaat in per 1 oktober 2020 en geldt voor een periode van 6 jaar.

Uitvoering
Tijdsplanning
Nadat de Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen de benoeming van mevrouw Beukers
hebben bekrachtigd zal zij worden beëdigd in de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe op
11 november 2020 (conform artikel 9, GR NRK 2016).
Monitoring en evaluatie
Niet van toepassing
Extern betrokkenen
Niet van toepassing
Communicatie
De Noordelijke Rekenkamer zal de voordracht van de nieuwe voorzitter communiceren met de pers
en via haar eigen website.

2020-949-3

Bijlagen
Niet van toepassing.

Assen, 24 augustus 2020
Kenmerk: 35/SG/202002459

Provinciale Staten van Drenthe,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier
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Provinciale Staten van Drenthe;
gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 24 augustus 2020,
kenmerk 35/SG/202002459;
gelet op artikel 79c lid 1, 2, en 5 van de Provinciewet;
gelet op artikel 8 van de Gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkamer 2016;

BESLUITEN:

I.

mevrouw J.G. Beukers-Maatje uit Westerhaar per 1 oktober 2020 te benoemen tot voorzitter van
het college van de Noordelijke Rekenkamer..

Assen, 7 oktober 2020

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, griffier

