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Onderwerp: Verdere planning en proces Samenwerkingsagenda 2008 
 

Aanleiding 
In deze Statenbrief willen wij u nader informeren over een drietal zaken over de 
Samenwerkingsagenda, te weten: 

1. de procestermijnen die gelden bij de Samenwerkingsagenda 2008; 
2. een overzicht van kaders die richtinggevend zijn voor de Samenwerkingsagenda; 
3. een overzicht van de kaders gekoppeld aan de afspraken volgend uit de 

Samenwerkingsagenda. 
 
Ad 1. De procestermijnen
In de statenbrief ter aanbieding van de concept Samenwerkingsagenda 2008 op 4 december 
2007 en de Samenwerkingsagenda 2008 op 12 februari 2008 hebben wij vermeld dat wij in 
het eerste kwartaal van 2008 75 procent van alle afspraken uitwerken tot duidelijke 
resultaatafspraken. In de verklaring die wij op19 februari 2008 samen met alle gemeenten en 
samenwerkingsverbanden hebben ondertekend staat vermeld dat de afspraken voor de zomer 
van 2008 worden uitgewerkt. 
 
De reden dat wij besloten hebben de termijn te verruimen is dat wij de gemeenten en 
samenwerkingsverbanden meer ruimte willen bieden om de afspraken en projectinformatie op 
een adequate wijze voor te bereiden. Op deze wijze borgen wij dat de afspraken op kwalitatief 
goede wijze worden uitgewerkt en eventuele besluitvorming zorgvuldig kan plaatsvinden. 
Voor de zomer van 2008 zullen wij u informeren over de voortgang van de 
Samenwerkingsagenda 2008.  
 
Ad 2.  Overzicht van kaders  
Op twee wijzen hebben wij u geïnformeerd over kaders die wij ter besluitvorming aan de 
Staten voorleggen op basis waarvan nadere uitwerking van afspraken en besluitvorming over 
projecten in het kader van de samenwerkingsagenda kan plaatsvinden.   
Naar aanleiding van uw statenvergadering van 17 december 2007 ontving u van ons in 
december vorig jaar een voorlopige lijst van nader uit te werken kaders volgend uit het 
Uitvoeringsprogramma. In onze Statenbrief van 12 februari 2008 (kenmerk 2007INT214510) 
hebben wij u een overzicht verstrekt van 13 nader uit te werken kaders van de 
Samenwerkingsagenda 2008 en momenten waarop wij deze aan u ter besluitvorming 
voorleggen.  
 
Teneinde misverstanden te voorkomen merken wij over de verhouding tussen beide 
overzichten twee zaken op. 
 



Het in de Statenvergadering van december jl. verstrekte overzicht betreft kaders die wij de 
Staten voorleggen teneinde de kaderstellende rol te kunnen vervullen over het geheel van het 
provinciale beleid. Deze lijst is opgemaakt naar aanleiding van een analyse van het 
Uitvoeringsprogramma. 
Het in de brief van 12 februari 2008 verstrekte overzicht van op te stellen kaders is opgesteld 
naar aanleiding van een analyse van de Samenwerkingsagenda’s. Deze kaders zijn 
noodzakelijk omdat zij als basis dienen voor nadere uitwerking van afspraken uit de 
Samenwerkingagenda’s. 
 
De twee lijsten komen niet noodzakelijkerwijs overeen. Zo gaan wij op grond van het 
Uitvoeringsprogramma u een beleidsnota Kleine Luchtvaart aanbieden. Deze nota staat niet 
als kader vermeld in de lijst met kaders volgend uit de samenwerkingsagenda’s. Dit is omdat 
er geen afspraken zijn uit de Samenwerkingsagenda’s die een dergelijk kader noodzakelijk 
maken.  
 
Verder geldt dat een kader genoemd in het ene overzicht anders genoemd kan worden in het 
andere. Een voorbeeld hiervan is programma jeugdzorg (overzicht kaders 
Uitvoeringsprogramma) en Utrechtse jeugd centraal (overzicht kaders 
Samenwerkingsagenda). 
 
Ad 3. Kaders gekoppeld aan afspraken
In de vergadering van de commissie BEM op 10 maart 2008 hebben wij toegezegd de kaders 
te koppelen aan de afspraken uit de samenwerkingsagenda’s. In de bijlage treft u dit overzicht 
aan (in twee versies, te weten, gegroepeerd per gemeente en per kader). Bij sommige 
afspraken staat (nog) geen kader vermeld. Hierover gaan wij u nader informeren.  
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
17-12-2007: Provinciale Staten besluiten de Samenwerkingsagenda’s met gemeenten, 
gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de VNG afdeling Utrecht ter kennisgeving aan te 
nemen. 
 
12-02-2008: Gedeputeerde Staten besluiten de Samenwerkingsagenda's 2008 met gemeenten, 
gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de VNG afdeling Utrecht - aangepast naar 
aanleiding van de reacties van gemeenten e.a. - vast te stellen en aan te bieden aan Provinciale 
Staten. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Voor 1 juli 2008 zullen wij u per statenbrief informeren over de voortgang van de 
Samenwerkingsagenda 2008. Hierbij wordt aangesloten bij de halfjaarsrapportage. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 


