
College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

1

Aan Provinciale Staten Datum : 15 december 2009 
 Uw kenmerk : 2009INT253317 
 Ons kenmerk : 2010BEM06 
 Contactpersoon : Saskia Rolsma 
 E-mail : Saskia.Rolsma 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 030-258 2687 
 Bijlage(n) : 1 
 

Onderwerp: Discussiestuk Samenwerkingskader  
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Hierbij ontvangt u het Discussiestuk Samenwerkingskader.  
 
Aanleiding 
Naar aanleiding van de evaluatie van het instrument Samenwerkingsagenda heeft U gevraagd naar een 
visie als vervolg op de Samenwerkingsagenda.  
 
Voorgeschiedenis 
02-02-2009: Evaluatie van het instrument Samenwerkingsagenda in Commissie BEM 
23-02-2010: Evaluatie van het instrument Samenwerkingsagenda in Provinciale Staten 
 
Essentie / samenvatting: 
- Naar aanleiding van de evaluatie van het instrument Samenwerkingsagenda heeft U gevraagd naar 
een visie als vervolg op de Samenwerkingsagenda. Daarnaast willen wij onze positie bij de 
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden herijken. Hierbij wordt een visie op deze vormen van 
samenwerken gemist. Deze twee signalen zijn bij elkaar gevoegd en zijn wij begonnen met het 
formuleren van een samenwerkingskader.  
- Op 21 september is, in een bijeenkomst met leden van uw Commissie BEM, een eerste aanzet voor 
een samenwerkingskader besproken.  
Voorliggend stuk bevat een theoretisch model voor samenwerking, dat dient als denkmodel.  
Wij zien dit theoretisch kader als een eerste stap, dat wij in een tweede stap nader willen uitwerken en 
concretiseren. In hoofdstuk 5 staan de plannen hoe deze concretiseringslag gemaakt gaat  
worden, o.a. aan de hand van ‘best practises’ en het maken van een afwegingskader.  
- Ook in deze tweede fase zullen met leden van uw Commissie BEM worden uitgenodigd om mee te 
denken over de nadere uitwerking van deze tweede fase. Wij zullen het resultaat van deze tweede fase  
later aan u voorleggen.  
 
Status 
Het betreft een discussiestuk, waarin inbreng vanuit uw leden welkom is.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het samenwerkingskader omvat een theoretisch model voor samenwerking, dat is bedoeld als 
denkmodel voor samenwerking. Door dit model kan meer inzicht worden verkregen van de rol van de 
provincie bij samenwerking met partners.  



College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

2

Het Samenwerkingskader kan zowel binnen de verbetering van de beleidscyclus geplaatst worden, als 
binnen de kerntakendiscussie.  
 
Financiële consequenties 
Geen directe financiële consequenties. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van het Discussiestuk Samenwerkingskader  
 

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


