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Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
 
Essentie / samenvatting: 
Op 31 maart 2008 hebt u met algemene stemmen een motie aanvaard met het verzoek dat GS een 
voorstel doen over de wijze waarop de Staten betrokken blijven bij de keuze van projecten, zoals 
opgenomen in de Samenwerkingsagenda.  
In lijn met de bevoegdheidsverdeling, moeten de projecten in de Samenwerkingsagenda passen binnen 
de kaders die u stelt. De beoordeling of de projecten passen is een verantwoordelijkheid van GS, 
waarvoor wij verantwoording aan u afleggen. De projecten die niet passen binnen een vastgesteld of 
vast te stellen kader worden ter besluitvorming aan u voorgelegd. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Inzicht bieden in de rolverdeling tussen GS en PS bij het inzetten en vormgeven van het instrument  
Samenwerkingsagenda'. 
 
Aanleiding 
Op 31 maart hebt u met algemene stemmen een motie aangenomen waarin uw Staten ‘verzoeken het 
college voor de zomer te komen met een voorstel op de wijze de Staten betrokken blijven bij de keuze 
van projecten, zoals opgenomen in de Samenwerkingsagenda.’ (let.citaat)    
 
In de considerans in de motie wordt geconstateerd dat er onduidelijkheid kan bestaan over de mate van 
betrokkenheid van Provinciale Staten bij de uitvoering van de Samenwerkingsagenda. Wij zijn met uw 
Staten van mening dat hierover geen onduidelijkheid mag bestaan en zetten in deze brief de 
rolverdeling tussen GS en PS uiteen ten aanzien van het beleidsinstrument Samenwerkingsagenda.    
 
Voorgeschiedenis 
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. 
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12-02-2008: Statenbrief over de Samenwerkingsagenda 2008, waarin een lijst met nader uit te werken 
kaders voor de projecten in de Samenwerkingsagenda is opgenomen.   
 
25-03-2008: Statenbrief waarin Gedeputeerde Staten Provinciale Staten nader informeren over een 
tweetal zaken over de Samenwerkingsagenda, te weten: 

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

Samenwerkingsagenda. 
 
27 maart 2008:  Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten en gemeenten in de provincie van te 
voren in kennis van het uitkomen van een ‘samenwerkingskrant’ huis-aan-huis te verschijnen op 1 
april 2008. 
 
31-03-2008: Vergadering van Provinciale Staten waarin tijdens het vragenuurtje een motie over de 
projecten Samenwerkingsagenda wordt aanvaard.  
 
Betrokkenheid van de Staten bij de samenwerkingsagenda   
In het Uitvoeringsprogramma hebben wij de speerpunten van ons beleid voor ons collegeperiode 
gepresenteerd. Eén van deze speerpunten is dat wij gezamenlijk met gemeenten een agenda opstellen 
om maatschappelijke opgaven te realiseren. Wij staan hierbij een dynamisch agendavormingsproces 
voor waarbij niet alles op voorhand is dichtgeregeld.  
 
Op verschillende wijzen bent u betrokken bij de Samenwerkingsagenda. In de in de Provinciewet 
geregelde duale verhoudingen stelt u beleidskaders op, maken wij binnen dit raamwerk afspraken (o.a. 
met gemeenten) over projecten en leggen wij verantwoording aan u af over het door ons gevoerde 
beleid. Deze verantwoordelijkheidstoedeling voor uw Staten en ons staan wij ook bij de 
Samenwerkingsagenda voor.  
 
In de Statenbrief van 25 maart 2008 hebben wij aangegeven welke beleidskaders horen bij de 
afspraken uit de Samenwerkingsagenda. Hierbij hebben wij aangegeven welke kaders uw Staten reeds 
hebben vastgesteld én welke kaders u van ons nog ter vaststelling krijgt aangeboden. Een 
geactualiseerd overzicht treft u bijgaand aan. Wij voeren afspraken uit met inachtneming van de 
gestelde (financiële en beleidsmatige) voorwaarden en mogelijkheden binnen de kaders. Er zijn op dit 
moment 6 projecten die geen kader of kaders hebben. Wij zeggen toe de afspraken waarover een kader 
ontbreekt afzonderlijk ter besluitvorming aan u voor te leggen. Over het project de ijsbaan in 
Amersfoort leggen wij een afzonderlijke notitie aan u voor.  
 
Om  u in staat te stellen op een adequate wijze uw controlerende taak te kunnen vervullen gaan wij u 
periodiek informeren over de stand van zaken van de uitvoering van de afspraken uit de 
Samenwerkingsagenda. Wij zijn voornemens hierbij aan te sluiten bij de P&C-cyclus met een 
rapportage in juni en in november. Vanzelfsprekend informeren wij u daarnaast regelmatig over de 
stand van zaken in het kader van onze actieve informatieplicht aan uw Staten.     
 
Om te bezien op welke wijze het beleidsinstrument Samenwerkingsagenda in 2009 het best kan 
worden gehanteerd gaan wij de werkwijze tot nu toe evalueren.  
 
Financiële consequenties 
Geen financiële consequenties.  
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Vervolgprocedure/voortgang 
Voor de zomer van 2008 ontvangt uw Staten ter kennisneming een overzicht van de concretisering van 
procesafspraken in resultaatafspraken.   
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van de rolverdeling tussen GS en PS bij de Samenwerkingsagenda.   
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


