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Onderwerp Statenbrief: overdrachtsdossier nieuwe bestuursperiode 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op woensdag 18 maart 2015 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. Daarna zal er een 
onderhandelingsproces plaatsvinden om te komen tot een nieuwe coalitie en zal er een College van 
Gedeputeerde Staten worden gevormd. Om in dit proces u, de politieke partijen en mogelijke onderhandelaars, 
zo goed mogelijk te ondersteunen, hebben we de belangrijkste informatie voor dit overdrachtsproces bijeen 
gebracht. Met deze brief en bijlagen bieden we u deze informatie ter kennisname aan. 
 
Voorgeschiedenis 
Ter invulling van de standaardafspraak tussen GS en PS is in aanloop naar de komende verkiezingen een 
overdrachtsdossier opgesteld. In het proces rond de opstelling van het overdrachtdossier in 2011, bij de vorige 
verkiezingen, is aangegeven dat dit dossier inzicht zou moeten geven in de voortgang van de taakuitvoering en 
de financiële verplichtingen en de beleidsruimte naar de komende bestuursperiode. Deze informatie staat in het 
Overdrachtsdocument. Deze bestuursperiode is voor het eerst gewerkt met een Strategische Agenda. Deze 
agenda verbindt het “wat en het hoe” van het huidige Coalitieakkoord met de langetermijnstrategie en de 
bestaande beleidskaders voor de middenlange termijn. Door ook op dit niveau van strategische opgaven de 
balans op te maken voegen we een nieuw perspectief toe aan het overdrachtsdossier. 
  
Essentie / samenvatting: 

In de overdracht naar een nieuwe bestuursperiode is het van belang om de inhoudelijke thema’s, dilemma’s, 
keuzeruimte en maatschappelijke opgaven voor de volgende coalitieperiode te identificeren. Dit gebeurt deze 
keer voor het eerst met meerdere bouwstenen.Hiermee leggen we verantwoording af, kijken we terug, geven we 
de feitelijke stand van zaken en kijken we verkennend vooruit. We doen dit vanuit verschillende complementaire 
perspectieven; vanuit de beleidsprogramma’s conform de opbouw van de begroting (Overdrachtsdocument), 
vanuit strategische opgaven (Terugblik Strategische Agenda), vanuit maatschappelijke trends (Trendverkenning) 
en vanuit indicatoren voor de kwaliteit van de woon-, werk-, en leefomgeving (Staat van Utrecht). Deze laatste 
wordt separaat aangeboden door het Netwerk Utrecht2040 en Economic Board Utrecht. Op de volgende 
bladzijde wordt dit in een schema weergegeven, waarna de verschillende domumenten toegelicht worden. 
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Schema Overdrachtsdossier:     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overdrachtsdocument 

Het Overdrachtsdocument bevat feitelijke, inhoudelijke en financiële informatie en biedt inzicht in de keuzeruimte 
voor het bepalen van de koers van een nieuw college. Het overdrachts document is naar de essentie van het 
Coalitieakkoord geschreven. Programmabegrotingen en Jaarverslagen over de achterliggende vier jaar bevatten 
(beleids)specifieke informatie. In het overdrachtsdocument volgen we de opbouw van de begroting. Per 
programma is aangegeven wat de opgave is die in het Coalitieakkoord 2011-2015 staat aangegeven, wat is 
bereikt en welke ambities zijn bijgesteld. Daar waar aan de orde wordt ook benoemd wat niet is bereikt.  Met 
betrekking tot de financiële informatie is ook objectief terug te zien of – en in welke mate – verplichtingen 
doorlopen in de komende bestuursperiode.  
 
TerugblikStrategische agenda  

Met de Terugblik Strategische Agenda maken we de balans op van wat er is bereikt vanuit het perspectief van de 
zes strategische opgaven uit de Strategische Agenda 2012-2015. Naast de vraag op hoofdlijnen “wat hebben we 
gedaan” gaat het hierbij ook om “hoe hebben we het gedaan”  Bij deze manier van werken ging het in het 
bijzonder om focus op kerntaken, verbinding met buiten en integraal werken. Langs deze lat hebben we 
teruggekeken. Daarnaast geven we ook onze bevindingen over werken met een instrument als de Strategische 
Agenda.  
 
Trendverkenning 2014 

De Trendverkenning 2014 is een praktische bouwsteen vanuit het perspectief van negen, voor ons belangrijke, 
maatschappelijke trends met een scope tot 2025. Dit is het resultaat van een ambtelijke verkenning op grond van 
actuele trendrapporten en gesprekken met stakeholders. Hierbij worden gevolgen en maatschappelijke vragen 
voor de regio geduid die kunnen prikkelen bij het identificeren van de maatschappelijke opgaven die er voor de 
provincie Utrecht toe doen. De trends laten zien hoe groot de dynamiek is in onze netwerksamenleving en hoe 
divers de maatschappelijke vragen zijn die hiermee worden opgeroepen. 
 
Staat van Utrecht 2014 

Op 15 december presenteren het netwerk Utrecht 2040 en de Economic Board Utrecht de derde Staat van 
Utrecht. De feitelijke informatie uit de Staat van Utrecht kan uiteraard ook benut worden in het overdrachtsproces. 
U krijgt het separaat aangeboden. De Staat van Utrecht 2014 is een momentopname van de regio en geeft een 
perspectief met meer dan 100 indicatoren die de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving duiden. Begin 
2015 organiseren het netwerk en EBU een werkconferentie waar regionale partners specifiek regionale urgente 
opgaven, kansen en handelingsperspectieven voor een duurzame ontwikkeling van de regio met elkaar 
bespreken. 
 

Coalitieakkoord 2011-2015 

Regulier jaarplancyclus 
(begroting-voorjaarsnota-najaarsnota-verslag) 

Strategische Agenda 

Overdrachtsdocument 
(vanuit essentie coalitieakkoord geschreven)  

Terugblik Strategische Agenda 
  

Trendverkenningen 

Onderhandelingen Nieuw Coalitieakkoord  

Staat van Utrecht   



 

  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met dit overdrachtsproces en bijbehorende bouwstenen bieden we de feitelijke en inhoudelijke informatie die van 
belang is voor het bepalen van een inhoudelijke koers. Hiermee willen we bijdragen aan een kwalitatief goed en 
haalbaar coalitieprogramma. 
 
Financiële consequenties 

Het Overdrachtsdocument, de Terugblik Strategische Agenda en Trendverkenning hebben als documenten zelf 
geen financiële consequenties. Op grond van het nieuwe Collegeprogramma zullen de financiële consequenties 
in 2015 worden verwerkt in de planning- en control cyclus.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Het Overdrachtsdocument wordt in januari nog naar de laatste (vooral financiële) inzichten bijgewerkt. In februari 

ontvangen Provinciale Staten en de aan de verkiezingen deelnemende partijen het bijgewerkte dossier ter 

informatie. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief en bijgaande overdrachtsdocumenten. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


