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Samen maken wij Utrecht mooier! 
 
De gemeente X en de provincie Utrecht… 
 
werken samen als één overheid…. 
Een mooier X is een mooier Utrecht. Om een mooier Utrecht te bouwen moeten we kansen zien en grijpen. 
Samenwerken als partners met respect voor elkaars positie. Met elkaar optrekken als één overheid.  
De samenwerkingsagenda tussen de Utrechtse gemeenten en samenwerkingsverbanden, en de provincie 
Utrecht is een nieuw instrument om de samenwerking concreet te maken. Het is een agenda waarin ruimte is 
voor maatwerk, waarin samenwerking centraal staat, die dynamisch van aard is en een nieuwe start in onze 
relaties markeert. De agenda biedt alle gelegenheid om niet alleen naar de inhoud, maar ook naar de manier 
van samenwerking te kijken.  
 
spannen zich in…. 
De Samenwerkingsagenda geeft een overzicht van de onderwerpen waarop de gemeente X en de provincie 
Utrecht gaan samenwerken.  
De agenda kan twee typen afspraken bevatten: 
Uitvoerbare projecten: 

 projecten die in 2008 worden uitgevoerd;  
Nader uit te werken afspraken:

dit zijn langer lopende of nieuwe thema’s, waarvoor in 2008 een gezamenlijk een tussenstap wordt 
gezet. 

 
De Samenwerkingsagenda is een instrument van samenwerking en geen subsidieverordening. Als de partijen 
aangeven middelen beschikbaar te stellen, dan gaat het om een inspanningsverplichting. De besluitvorming 
over eventuele middelen vindt plaats op basis van gezamenlijk op te stellen plannen van aanpak per project. 
 
om uitvoering te versnellen. 
De agenda leidt tot de (versnelde) uitvoering van projecten. De afspraken worden nader uitgewerkt aan de 
hand van projectvoorstellen. Op basis daarvan vindt per project besluitvorming plaats over de 
gemeentelijke en provinciale bijdrage.  
Voor de zomer van 2008 maken we duidelijke en afgebakende resultaatsafspraken voor zo mogelijk 75% van 
de nader uit te werken afspraken. Zodra een dergelijke afspraak er is, wordt gestart met de uitvoering 
ervan.  
 
Hiermee bouwen we een jaarlijkse cyclus op waarin sprake is van agendering, uitwerking van de afspraken, 
uitvoering, rapportage en actualisering in de vorm van een nieuwe agenda voor het betreffende jaar.  
 
Utrecht, 19 februari 2008, 
 
Burgemeester en Wethouders van X ,  Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

X R.C. Robbertsen 
Burgemeester      Commissaris van de Koningin 


