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Províncie Utrecht

Motie Samenwerkingsagenda

Provinciate Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 17 december 2007, besprekend het
U itvoeringsprogramma 2OOT -2O1 1

Kennis genomen hebbend van de bij het uitvoeringsprogramma gevoegde Samenwerkingsagenda,

Constaterend dat
o het initiatief van GS, om samen met de gemeenten en enkele samenwerkingsverbanden

voor de komende statenperiode een samenwerkingsagenda op te stellen, uitstekend past
in de ambitie om als overheden samen op te trekken waardoor win-win situaties worden
gecreèerd;

o het van belang is voor het draagvlak in de provincie dat de colleges van B&W overleg
voeren over de agenda met hun gemeenteraden

o middels de besluitvorming in Provinciale Staten de uitvoering van de
samenwerkingsagenda jaar na jaar gestalte krijgt

o de rol en de invloed van de burger en van maatschappelijke organisaties in de
samenwerkingsagenda niet wordt genoemd

Overwegend dat
o de volksvertegenwoordigende en kaderstellende rolvan Provinciale Staten zowel bij het

opstellen als Oij het vaststetlen van de Samenwerkingsagenda tot hun recht dienen te
komen

. dat in dat kader communicatie over mogelijke inbreng van burgers en maatschappelijke
organisaties ook met betrekking tot eenaantal ondenrerpen uit de Samenwerkingsagenda
zeer gewenst is

Spreken uit
o dat samenwerking met andere overheden van groot belang is en daartoe met deze

samenwerkingsagenda een goede aanzel gegeven wordt
o dat conform het GS-voorstelde agenda in dit stadium voor kennisgeving kan worden

aangenomen
o dat - vootzover nog geen inhoudelijke kaderstelling door Provinciale Staten heeft plaats

gevonden met betie[king tot de in ie agenda verwoorde onderwerpen - mogelijke ideeèn

hierover vanuit de samenteving uit niet-óverheidshoek inzichtelijk gemaakt worden bij de
voorstellen aan resp. afuieging hiervan in de Staten;

o dat de Provinciale Staten vanuit hun controlerende rol periodiek gerapporteerd willen
worden over de inhoudelijke en budgettaire voortgang,

en dragen GS op de nadere uitwerking van dit voorctel, voorzien van een tijdschema, in de maand

maart àOOg ln de commissie en de Provinciale Staten daaraanvolgend te agenderen

en gaan over tot de orde van de dag.
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