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Onderwerp: Informeren samenwerking bedrijfsvoering noordvleugel 

 

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Inleiding 

 

Aanleiding 

Naar aanleiding van Uw vragen in de commissie BEM informeren wij u over de status van de 

samenwerking in noordvleugelverband op het gebied van de bedrijfsvoering. 

 

Voorgeschiedenis 

De gezamenlijke brief van de drie provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht in februari 2011 

aan minister Donner, als reactie op de passage in het Regeerakkoord over de ontwikkeling van het 

midden bestuur in de Randstad, had als doel de ambtelijke samenwerking te versterken als alternatief 

voor de fusie. Hiervoor is een aantal interprovinciale werkgroepen aan de slag gegaan onder regie van 

een interprovinciale bestuurlijke stuurgroep. 

Die hebben een aantal terreinen verkend: 

1. OV, inclusief aanbesteding van concessies 

2. Onderhoud en beheer van provinciale wegen 

3. Vergunningverlening en handhaving 

4. Subsidieverlening 

5. Bedrijfsvoering 

Ad 1: Het hele vraagstuk rond regionale OV is in een ander kader opgepakt vanwege het voornemen 

van het vorige kabinet de Wgr-plusregio op te heffen. 

Ad 2: Er was al samenwerking tussen de provincie, enkele gemeenten en RWS op dit gebied. 

Samenwerking met de andere provincies had geen toegevoegde waarde. 

Ad 3: Dit vraagstuk is opgepakt in het kader van de ontwikkeling van de RUD’s. 

Ad 4: Vanwege de focus op kerntaken in het Coalitieakkoord zijn de subsidies sterk afgebouwd. 

Ad 5: In 2011 is een verkennend onderzoek gestart om te onderzoeken wat de mogelijkheden tot 

samenwerking zijn binnen de noordvleugel op het gebied van bedrijfsvoering. Op dit onderdeel heeft 

een aantal activiteiten plaatsgevonden waarover u hieronder verder geïnformeerd wordt. 

Daarnaast is samenwerking op het gebied van de Bibob als terrein toegevoegd. 

 

Essentie / samenvatting: 
Bedrijfsvoering 
In 2011 is in een aantal fasen de haalbaarheid onderzocht van een gezamenlijk organisatie breed ICT-
systeem voor Inkoop, Financiën en HRM. Voorwaarden hierbij betroffen reductie kosten en 
verbetering effectiviteit en efficiëntie. 
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De eerste fase van het onderzoek bood in november 2011 nog onvoldoende focus om tot concrete 

voorstellen voor vervolgstappen te komen. Daarom is in 2012 besloten tot een aanvullend onderzoek. 

De focus in dat onderzoek lag op alle bedrijfsvoeringfuncties, om te kunnen concluderen of 

samenwerking op het niveau van Inkoop, HRM en Financiën en de ondersteunende ICT-systemen, een 

goede mogelijkheid biedt tot efficiëntere en effectievere inrichting van de bedrijfsvoeringfuncties. De 

resultaten van deze tweede fase zijn in juni 2012 in de bestuurlijke stuurgroep besproken en gingen 

o.a. ook over de vorming van een shared service center.  

 

Op basis van het onderzoek is uitgesproken dat als einddoel gestreefd wordt naar een vergaande 

samenwerking met als doel, daar waar dat bijdraagt aan effectievere bedrijfsvoeringfuncties en –taken, 

de gezamenlijke ontwikkeling tot een kwalitatief sterke, robuuste en efficiënte bedrijfsvoering. Maar 

dat wel aan een aantal randvoorwaarden moet worden voldaan en dat de betrokken partijen eerst in 

eigen huis de basis op orde moeten hebben of krijgen. 

 

Conclusies bedrijfsvoering en Bibob 

De bestuurlijke stuurgroep P3 heeft daarom besloten om te starten met het verkennen wat de 

mogelijkheden voor samenwerking zijn op het gebied van bedrijfsvoering. De focus wordt daarbij 

gericht op:  

- aanbestedingen; 
- verzekeringen en schadeafhandeling; 
- werkplek- en netwerkbeheer; 
- beroep en bezwaar; 
- administratief beheer in ruime zin (financiën, inkoop, HRM) 
- bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur (BIBOB)  

 

1. Aanbestedingen: Flevoland, Noord-Holland en Utrecht willen structureel samenwerken bij de 

advisering voor aanbestedingen; waar dit voordelen biedt zullen zij vervolgens samenwerken bij 

de daadwerkelijke aanbesteding. Dit zal moeten worden uitgewerkt op een praktische manier, die 

geen tijdverlies oplevert. 

2. Verzekeringen en schadeafhandeling: Flevoland, Noord-Holland en Utrecht willen zowel het 

verzekeren zelf als de schadeclaimbehandeling samen organiseren. 

3. Werkplek- en netwerkbeheer: Flevoland wil in 2013 aanhaken bij een nieuwe aanbesteding die 

Noord-Holland doet. Omdat de provincie Utrecht net is verhuisd en de aanbestedingen hiervoor al 

liepen was samenwerken nu nog niet zinvol. 

4. Beroep en Bezwaar: de organisatie van deze functies is sterk verschillend. Er kan worden 

onderzocht of een vorm van samenwerken – met aanpassing in de wijze van organiseren – 

voordelig is. Tevens kan worden onderzocht of en op welke termijn samenwerking bij de 

‘advocaat in loondienst’ kan worden bereikt. De intentie om hierin samen te werken is inmiddels 

uitgesproken. Tevens is een gesprek geweest met de juristen AWB-commissie van Noord-

Holland. De mogelijkheden voor samenwerking worden onderzocht, intentie is er. 

5. Administratief beheer: Flevoland en Utrecht verkennen de mogelijkheid om de financiële, 

personele en inkoopadministratie aan Noord-Holland op te dragen. Utrecht zal daarnaast ook 

andere opties onderzoeken. Het onderzoek beslaat de volle breedte van grootboekadministratie, 

debiteuren, crediteuren, balansbeheer, verplichtingen, personeelsadministratie, 

inkoopadministratie, salarisbetaling. 

6. Ten aanzien van BIBOB hebben de provincies inmiddels al tot gezamenlijke uitvoering besloten. 

 

Binnen het onderdeel administratief beheer heeft de Provincie Utrecht een QuickScan automatisering 

bedrijfsvoering uitgevoerd waar de samenwerking met de systemen van Noord Holland is onderzocht. 

Deze heeft uitgewezen dat er ten aanzien van, het model Noord Holland, op korte termijn geen 

significante voordelen door samenwerking mogen worden verwacht die bijdragen aan de 

doelstellingen van de Provincie Utrecht om voorgenomen bezuinigingen en taakstelling te realiseren. 
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Dit bleek wel het geval als we de automatisering in de bedrijfsvoering zelfstandig nieuw inrichten. 

Deze uitkomst is ambtelijk tussen de secretarissen besproken en ziet zich gesteund door een 

richtinggevende uitspraak van het college om het vervolgonderzoek op deze vernieuwing te richten. 

 

Ten aanzien van de andere genoemde terreinen zullen de colleges van de drie provincies volgens 

planning begin 2013 besluiten of de beoogde samenwerking ook daadwerkelijk tot stand zal worden 

gebracht.  

 

Gezamenlijke economische agenda Noordvleugel 

Met de vorige minister van BZK is afgesproken een economische agenda voor de Noordvleugel te 

maken op basis van het landelijk topsectorenbeleid. Centraal staan de inhoudelijke opgaven om de 

Randstad te versterken en het maatwerk dat daarbij nodig is. De Noordvleugelpartijen zijn hiermee 

aan de slag gegaan onder leiding van de Amsterdamse burgemeester Van der Laan. 

De portefeuillehouders EZ van de Noordvleugel hebben een concept Economische Agenda besproken 

op 27 september jl. Het concept bevat voorstellen tot acties op Noordvleugel-niveau op zestien 

thema’s. Elk thema kent twee bestuurlijke trekkers vanuit het Noorvleugel-overleg. De meest 

gevorderde voorstellen betreffen thema’s: ICT (met verschillende cross-overs naar andere sectoren), 

creatieve industrie (gaming), energie (vergroenen van ict), duurzaamheid ('sustainable finance') en 

internationale marketing ('jaar 2013').  De portefeuillehouders hebben afgesproken om door te gaan 

met de verdere uitwerking van deze voorstellen. Verder hebben ze besloten om de agenda aan te 

vullen met een tekst over focus op resultaat en een korte beschrijving van de overige acties binnen de 

Noordvleugel om inzichtelijk te maken welke acties al worden uitgevoerd. De aangepaste versie van 

de agenda wordt tijdens het volgende bestuurlijk overleg, vóór eind dit jaar, besproken. Naar 

verwachting wordt aan het eind van dit jaar de economische agenda van de Noordvleugel vastgesteld.  

 

Vervolg en ontwikkelingen 

Op dit moment wordt het proces rondom de samenwerking bedrijfsvoering Noordvleugel beïnvloed 

door het pas gesloten regeerakkoord van Rutte II. Het kabinetsvoornemen tot een bestuurlijke fusie 

van de drie provincies plaatst e.e.a. in een andere context. De mate waarin een afhankelijkheid en 

integratie tussen het ambtelijke en het politieke proces wordt gecreëerd, is in hoge mate bepalend voor 

de mate en voortgang op basis van samenwerking.  

 

Financiële consequenties 

Nvt 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Nvt 

 

Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van de voortgang van het onderzoek binnen de noordvleugel op het gebied van 

bedrijfsvoering. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 


