
Bestuurskrachtmeting provincie 

Utrecht 2010   
door Hans Versteeg 

Commissie Bestuur, Europa en 

Middelen 

 
2 april 2012 



Waar gaan we het over hebben? 

• Bestuurskrachtonderzoek Provincie Utrecht 

2010; waarom, verwachtingen 

• Onderzoek 

• Uitkomsten 

• Verbeterplan 

• Stand van zaken  
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Waarom 

bestuurskrachtonderzoek ? 
Bestuurskracht: het vermogen om maatschappelijke opgaven 

(wettelijke en autonome taken) adequaat (effectief, efficiënt 

en democratisch gelegitimeerd) uit te voeren in goed 

samenspel met de bestuurlijke en maatschappelijke partners 

 

• Instrument horizontale verantwoording provincies te 

versterken 

• Leer- en ontwikkelinstrument 
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Onderzoek 

• Uitgevoerd door Visitatiecommissie met ondersteuning 

van B&A groep 

• Selectie van taken:  

     - Wettelijke Taken (7),  

     - Prov. specifieke opgaven (4)  

     - Randstadsamenwerking(2) 
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Uitkomsten van het onderzoek (1) 

13 januari 2010 Visitatiecommissie levert rapport op. 

Bevindingen: 

- Provincie werkt met een (te abstracte) visie 2040 

- Provincie is streng in haar rol in de R.O. 

- Provincie schiet regelmatig door naar ‘gemeentelijk erf’ 

- Provincie maakt werk van samenwerken, maar laat ook 

kansen liggen 
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Uitkomsten van het onderzoek (2)  
Enkele conclusies: 

- Traditionele provinciale wettelijke uitvoerings- en 

handhavingstaken zijn goed 

- Provinciespecifieke opgaven geven wisselend beeld 

- Provincie functioneert beter op ruimtelijk-fysieke taken 

dan op de sociaal-maatschappelijke taken 

- Goede relatie met stad en regio, minder met kleinere 

gemeenten  

- Algemeen: verbeter sturing op integraliteit van dossiers  
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Aanbevelingen Visitatiecommissie: 

1.Versterk rol middenbestuur naar kleinere en 

middelgrote gemeenten 

2. Laat geld niet de bestuurlijke verhoudingen 

domineren 

3. Ontwikkel een tactische middellange 

termijnagenda die partners bindt 

4. Verbeter de sturing op integraliteit  
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Verbeterplan 

GS-notitie ‘Van meten naar leren en verbeteren’ 

 

Verbeterplan ‘Van spiegel naar venster’ 

Inhoud: 

1. Utrecht 2040; tactische middellange termijnagenda 

2. Samenwerking met partners 

3. Versterking integraal werken 

4. Randstadsamenwerking 

5. Versterking effectiviteit PS 
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Stand van zaken 2011-2012 

• CoalitieAkkoord 2011-2015 

 

• Gevolgen voor de organisatie:  

-  Richting van de verandering  

- Inrichting van de organisatie 
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• Zijn er vragen? 
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