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Aan Provinciale Staten Datum : 20 januari 2010 
 Uw kenmerk : 2010BEM14 
 Ons kenmerk : 2010INT255007 
 Contactpersoon : Gerard Oolbekkink 
 E-mail : gerard.oolbekkink 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 2446 
 Bijlage(n) : 1. Naar een 

slagvaardiger en 
efficiënter 
middenbestuur.  
2. IPO presentatie 
Profiel Provincies 

 

Onderwerp: Utrechtse visie op vernieuwd middenbestuur 
 
Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking in extra vergadering Commissie BEM op 
25 januari aanstaande 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
De 12 provincies willen tot een gezamenlijk voorstel komen voor de herinrichting van het binnenlands 
bestuur als proactieve bijdrage aan de bezuinigingsdiscussie op rijksniveau en de Commissie Kalden 
in het bijzonder. Dit traject wordt door het IPO geregisseerd. 
In aansluiting op dit traject hebben wij ons voorbereid op onze inbreng in dit IPO proces. Dit willen 
wij met u delen. 
 
Essentie / samenvatting: 
Wij hebben onze voorgestelde inzet in het IPO proces neergelegd in bijgevoegde notitie. Ons doel is 
dat we met Rijk en gemeenten gezamenlijk een bestendige bestuurlijke organisatie van het 
middenbestuur in de 21e eeuw gaan neerzetten. Het aanbod middenbestuur moet uitgaan van alle taken 
en bestuurlijke verantwoordelijkheid die op het regionale niveau liggen en daar thuishoren. Het gaat 
om een versterking van de integrale benadering van regionale opgaven die alleen bij het 
middenbestuur kan plaatsvinden.  
Een aanbod aan het kabinet dient er naar onze mening uit te zien als: een aanbod op hoofdlijnen dat 
inzicht geeft in de mogelijk forse besparingen. De strekking van dat bod richt zich op het realiseren 
van een slagvaardiger en efficiënter middenbestuur dat democratisch gelegitimeerd is en dat efficiënter 
is georganiseerd dan nu. 
 
Gedeputeerde De Jong zal tijdens de commissievergadering een laatste stand van zaken geven. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
In beeld brengen waar de provincie Utrecht concreet op wil inzetten ten aanzien van de positie van het 
middenbestuur en de door het Kabinet beoogde bezuinigingen. Daarbij tevens aangeven welke stappen 
moeten worden gezet in relatie tot de te maken keuzen. 
 
Financiële consequenties 
Geschatte besparing van ongeveer € 50 miljoen. 
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Vervolgprocedure/voortgang 
Er zijn twee IPO-bijeenkomsten voor alle statenleden van alle 12 provincies gepland: 27 januari a.s. 
(informatieve IPO-bijeenkomst) en 15 februari a.s. (raadplegende IPO-bijeenkomst). De gezamenlijke 
colleges van GS zullen op 9 februari a.s. een IPO-standpunt vaststellen. 
Wensen voor eventueel te zetten stappen die leiden tot aanvullende afspraken kunnen tijdens de 
bespreking worden meegegeven. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wij nodigen u uit mee te denken en te discussiëren over onze inbreng. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


