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Onderwerp: Resultaatafspraken van de Samenwerkingsagenda 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
 

Aanleiding 
Op 12 februari jl. hebben wij u de Samenwerkingsagenda's 2008 met gemeenten, gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en de VNG afdeling Utrecht ter kennisneming aangeboden. Het merendeel 
van de afspraken uit agenda heeft het karakter van procesafspraken. Wij hebben toegezegd dat voor de 
zomer minstens 75% van deze afspraken concreet gemaakt zijn. 
 
De resultaatafspraken 
Bijgaand bieden wij u een overzicht aan waarin wij weergeven op welke wijze wij met de 
procesafspraken om willen gaan. Bij deze concretisering onderscheiden wij vier varianten: 

1) De afspraak wordt uitgevoerd dan wel nader uitgewerkt (groen); 
2) De afspraak is nog niet concreet genoeg of er moet binnen de door u vastgestelde kaders nader 

worden onderzicht of financiering mogelijk is (oranje); 
3) De afspraak wordt afgevoerd van de samenwerkingsagenda (rood); 
4) De afspraak is reeds nagekomen (goud). 

 
De resultaatafspraken (zijnde goud/ groen/ rood) beslaan 78% van alle afspraken. Met de 78 % 
concrete afspraken is dan ook voldaan aan onze toezegging aan uw Staten om voor de zomer minstens 
75% van de afspraken uit de Samenwerkingsagenda concreet te hebben gemaakt.   
 
Van belang is dat het in dit stadium om een voornemen van ons college gaat. In lijn met de 
sturingsfilosofie van de samenwerkingsagenda besluiten wij hierover in gezamenlijkheid met onze 
partners, ieder met behoud van de eigen verantwoordelijkheid en rol. 
 
Samenwerkingsagenda gemeente Utrecht 
Op verzoek van en in samenspraak met de gemeente Utrecht is de omvangrijke Samenwerkingsagenda 
met deze gemeente heroverwogen  De agenda met Utrecht bevatte tot op heden een omvangrijke lijst 
met projecten, variërend van groot tot klein, prioritair en regulier. Samen met Utrecht hebben wij 
prioritaire thema’s geïnventariseerd  Bij de inventarisatie is gezocht naar thema’s die zowel voor 
B&W van Utrecht als voor ons prioriteit hebben in de samenwerking. Daarbij is geselecteerd op 
prioriteit, omvang van het project en op de mogelijkheid/ waarschijnlijkheid om op korte termijn tot 
(financiële en beleidsmatige) afspraken te komen  
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Dit heeft geleid tot een reductie tot 8 thema’s. Deze thema’s bevatten  21 projecten in de 
samenwerkingsagenda met de gemeente Utrecht: een zogenaamde ‘pakketafspraak’. Dit betekent niet 
dat de overige projecten niet worden uitgevoerd. De overige 25 projecten voeren wij af van de 
Samenwerkingsagenda en worden door ons buiten de Samenwerkingsagenda in het reguliere 
beleidstraject uitgewerkt. Deze afspraak is bezegeld tijdens ons overleg met B&W van Utrecht op 13 
mei 2008.  
 
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. 
 
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. 
 
Essentie / samenvatting: 
De resultaatafspraken van de Samenwerkingsagenda’s 2008 zijn in de bijlage geordend op gemeente 
volgens de gedrukte versie van de Samenwerkingsagenda (februari 2008). Bij elke afspraak spreken 
wij ons voornemen voor het vervolg uit. Het kan zijn dat wij het voornemen uitspreken een afspraak 
uit te werken/uit te voeren (groen), de afspraak is nog niet concreet genoeg of er moet binnen de door 
u vastgestelde kaders nader worden onderzocht of financiering mogelijk is (oranje) of  wij  zijn 
voornemens een afspraak af te willen voeren van de samenwerkingsagenda (rood). Een tiental 
afspraken is reeds uitgevoerd (goud). 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Resultaatgerichte uitvoering van afspraken in Samenwerkingsagenda.  
 
Financiële consequenties 
Geen directe financiële consequenties op dit moment.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Samen met de gemeenten en samenwerkingsverbanden gaan wij verder aan de slag met het uitvoeren 
van de afspraken uit de samenwerkingsagenda’s. De projecten die niet passen binnen een vastgesteld 
of vast te stellen kader worden ter besluitvorming aan u voorgelegd. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van het overzicht van resultaatafspraken van de Samenwerkingsagenda. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


