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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 

Voorgeschiedenis 
De visitatiecommissie van de bestuurskrachtmeting Randstadprovincies heeft op 13 januari 
2010 het rapport van Utrecht opgeleverd. Bij de bespreking hiervan in uw Staten van 22 maart 
2010 heeft u ermee ingestemd om een verbeterplan op te stellen. Dit op basis van vijf 
‘verbeterthema’s’: tactische middellange termijnagenda (Utrecht 2040), samenwerking met 
partners, versterking integraal werken, Randstadsamenwerking en versterking effectiviteit PS. 
 

Essentie / samenvatting 
Het ontwerp-verbeterplan bestuurkrachtmeting provincie Utrecht  ‘Van spiegel naar venster’ 
bevat verbetervoorstellen voor de vijf thema’s. Daarnaast laten we met deze notitie zien op 
transparante en concrete wijze actief te willen leren van de uitkomsten van de 
bestuurskrachtmeting. 
 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De bestuurskracht van de provincie te verbeteren.  
 

Financiële consequenties 
n.v.t. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
n.v.t. 
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Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
n.v.t. 
 
Voorgesteld wordt het ontwerp-verbeterplan bestuurkrachtmeting provincie Utrecht ‘Van 
spiegel naar Venster’ conform het bijgevoegde voorstel vast te stellen. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 juli 2010, afdeling BJZ, nummer 2010INT261710; 
 
Gelezen het rapport ‘Bestuurskrachtmeting Randstadprovincies- Provincie Utrecht’ (13 januari 2010) 
en het statenvoorstel ‘Van meten naar leren en verbeteren. Inzet van Gedeputeerde Staten’ (16 februari 
2010);  
 
Besluiten:  
 
Het Verbeterplan bestuurskrachtmeting provincie Utrecht ‘Van spiegel naar venster’ vast te stellen. 
 
.

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Provinciewet 
 
2. Beoogd effect 
Verbetering bestuurskracht provincie Utrecht 
 
3. Argumenten 
n.v.t. 
 
4. Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
5. Financiën 
n.v.t. 
 
6. Realisatie 
n.v.t. 
 
7. Juridisch 
n.v.t. 
 
8. Europa 
n.v.t. 
 
9. Communicatie 
 
10. Bijlagen 
Ontwerp-verbeterplan bestuurskrachtmeting provincie Utrecht ‘Van spiegel naar venster’ 


