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Onderwerp: evaluatie van het instrument Samenwerkingsagenda, inclusief een verbeterde 
rapportage Samenwerkingsagenda en de verwerking van de relevante moties 
 

Voorgestelde behandeling: ter bespreking 
 

Aan Provinciale Staten, 

Inleiding 
 

Aanleiding 
De commissie BEM heeft in haar vergadering van 15 december 2008 gevraagd om een schriftelijke 
evaluatie van het instrument Samenwerkingsagenda ter bespreking in de eerstvolgende reguliere 
bijeenkomst op 2 februari 2009 met uitnodiging van de andere statencommissies.  
 
Hierbij bieden wij u aan ter bespreking de ‘Evaluatie van het instrument Samenwerkingsagenda, 
inclusief een verbeterde rapportage Samenwerkingsagenda en de verwerking van de relevante moties’. 
 
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: Een Statenbrief over de Samenwerkingsagenda 2008, waarin een lijst met nader uit te 
werken kaders voor de projecten in de Samenwerkingsagenda is opgenomen, is ter kennisgeving aan 
Provinciale Staten gestuurd. 
 
25-03-2008: Een 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. 
is ter kennisgeving aan Provinciale Staten gestuurd. 
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02-06-2008: De commissie BEM heeft de voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda 2008/01 ter 
kennisgeving ontvangen. 
 
25-11-2008: De commissie BEM heeft de voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda 2008/02 ter 
kennisgeving ontvangen. 
 
Essentie: 
De Samenwerkingsagenda is een uitvoeringsinstrument dat door het college in toenmalige 
samenstelling in de zomer van 2007 is ontwikkeld. Het ging om een nieuw instrument dat als doel had 
de onderlinge verhoudingen tussen provincie, de gemeenten en drie regionale 
samenwerkingsverbanden verder te verbeteren én om uitvoering van projecten te versnellen.  
 
Als gevolg van een bestuurswisseling in het college is het Accent 2008 aan het coalitieakkoord 
toegevoegd, waarin staat dat de evaluatie van de Samenwerkingsagenda gepland voor 2010 vervroegd 
zal worden naar 2009.  
 
De Samenwerkingsagenda als instrument, is geëvalueerd aan de hand van de volgende vier 
uitgangspunten: 

1. maatwerk per gemeente,  
2. de meerwaarde van deelname van de provincie  
3. de agenda’s dynamisch van aard zijn.  
4. een nieuwe start in onze relaties markeren  

Deze vier uitgangspunten kunt u terugvinden in de Samenwerkingsagenda (versie februari 2008). 
 
De evaluatie doet géén uitspraken over de voortgang van de afzonderlijke afspraken en projecten. 
 
Uit de evaluatie komt naar voren dat het instrument Samenwerkingsagenda positief heeft uitgewerkt. 
Projecten die voldoende steun kregen van beide overheden zijn geagendeerd, besproken, in uitvoering 
gebracht of versneld. De kiem voor een vernieuwde vorm van samenwerking is gelegd. Er is immers 
nog nooit zoveel samenwerking op alle niveaus binnen de provincie en gemeente geweest. In veel 
opzichten is het instrument Samenwerkingsagenda voor alle partijen een leerproces geweest.  

Aangezien de agenda dynamisch van aard is kunnen in 2009 binnen de bestaande kaders nieuwe 
agendapunten aan de samenwerkingsagenda toe worden gevoegd of zullen er nog meer afvallen. Voor 
een hele nieuwe ronde is, gezien de komende gemeenteraadsverkiezingen, geen behoefte. 
 
Het instrument is echter ook niet af, maar nog steeds in ontwikkeling. VNG, provincie en gemeenten 
denken samen verder na over de doorontwikkeling van het instrument. Graag willen wij PS uitnodigen 
om tussen deze commissievergadering en de zomer te komen met suggesties en ideeën zodat wij in dit 
najaar bij de begrotingsbehandeling 2010 met voorstellen kunnen komen hoe wij verder gaan met de 
samenwerking met gemeenten. 
 
Beantwoording motie 10
Op 23 juni is in PS-vergadering de Samenwerkingsagenda aan de orde gekomen bij de behandeling 
van de Voorjaarsnota. Bij deze gelegenheid is motie 10 ‘Toetstingscriteria’ ingediend en door het 
college overgenomen, nadat de vraag om prioritering van de afspraken uit de motie is gehaald. 

U heeft dit toetsingskader vastgesteld 17 december 2007. Het toetsingskader bevat de volgende vijf 
uitgangspunten: 

1. Het gaat om een extra, zichtbare impuls voor zaken die provincie en gemeenten van belang 
achten en leiden tot maatschappelijke resultaten. Het gaat dus niet om het bundelen van 
bestaande initiatieven; 

2. Er is sprake van wederkerigheid; beide partijen hebben iets te winnen; 
3. Het gaat niet om het dichten van financiële gaten; 
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4. Het gaat om bovenlokale activiteiten met een meerwaarde van/voor de provincie (aansluiten 
bij ons Uitvoeringsprogramma); 

5. De Samenwerkingsagenda is uitdrukkelijk geen subsidieregeling; áls er financiële bijdragen 
aan de orde zijn, gelden er aanvullende criteria (onder meer over cofinanciering) en zijn de 
normale regels van doelmatigheid en rechtmatigheid van toepassing. 

 
De uitgangspunten 1, 2, 3 en 5 zijn op alle afspraken van toepassing, anders waren de afspraken niet 
op de agenda gekomen. Alleen uitgangspunt 4 is niet voor alle afspraken van toepassing. Sommige 
programma’s en subsidieregelingen1 zijn van provinciaal- of gemeentebelang en niet per definitie 
bovenlokaal. De meerwaarde van deze programma’s en subsidieregelingen zit in de brede aanpak over 
de hele provincie en past binnen het Uitvoeringsprogramma. De resterende afspraken hebben een 
bovenlokaal belang. Hieronder wordt verstaan dat meerdere gemeenten zijn betrokken en de regionale 
ontwikkeling waarbij hulp, financiële steun, en een voortrekkersrol wordt ingezet om de afspraak 
verder te helpen. 
 
In bijlage 5 presenteren wij een uiteenzetting van de mate waarin de criteria van het toetsingskader 
samenvallen met de afzonderlijke afspraken, geordend op bovenlokaal- / provinciaalbelang. 
Geconcludeerd kan worden dat de afspraken ruimschoots samenvallen met criteria van het 
toetsingskader. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wij vragen de commissie BEM bijgaande ‘Evaluatie van het instrument Samenwerkingsagenda’ te 
bespreken en met voorstellen of ideeën te komen hoe wij verder kunnen gaan met de samenwerking 
met gemeenten. 
 

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

1 De bedoelde programma’s zijn: Actieprogramma Cultuurparticipatie, Cultuur, Leefbaarheid kleine kernen, 
Krachtwijk, kwaliteitmeting bestuurskracht, Utrechtse Jeugd Centraal, Utrechtse schatkamer, Veiligheid, Vrede van 
Utrecht, Wel thuis! 2. 
De bedoelde subsidieregelingen zijn: Aardgas, Breedband, Duurzaamheid, Erfgoedparels, Fonds Stedelijk bouwen 
wonen, Fonds Hinderlijke bedrijven, Maatschappelijke ontwikkeling, Revitalisering en herstructurering 
bedrijventerreinen, Sportstimulering. 


