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Onderwerp Statenbrief: Voorbereiding nieuwe collegeperiode
Voorgestelde behandeling: ter informatie
Geachte dames en heren,
Inleiding
Aanleiding
Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats voor Provinciale Staten. Na de verkiezingen worden
onderhandelingen gevoerd om te komen tot een coalitieakkoord en een nieuw college. Op enig moment wordt
hierover een akkoord bereikt en vindt er een wisseling plaats van het oude naar het nieuwe college.
De organisatie heeft de opdracht om te zorgen dat de nieuwe statenleden en de onderhandelaars over voldoende
informatie beschikken om de onderhandelingen goed te kunnen voeren. Daarnaast moet de organisatie zorgen
dat de wisseling van het oude en het nieuwe college op een soepele manier verloopt.
Om deze resultaten te bereiken hebben wij in november hiervoor de concernopdracht vastgesteld. De opdracht
richt zich op drie doelen:
1. Informeren nieuwe provinciale staten en onderhandelaars over mogelijke opgaven, keuzen en financiële
ruimte.
2. Informeren nieuwe provinciale staten en onderhandelaars over mogelijke keuzes en mogelijkheden voor de
vormgeving van het onderhandelingsproces en de portefeuilleverdeling.
3. Soepele wisseling van het oude en het nieuwe college.
Voorgeschiedenis
De concernopdracht is opgesteld op basis van de ervaringen met de collegeonderhandelingen na eerdere
provinciale verkiezingen en de recente gemeentelijke verkiezingen.
Essentie / samenvatting:
De uitvoering van de concernopdracht leidt tot de volgende documenten
1. Overdrachtsdocument ten behoeve van nieuwe statenleden en de onderhandelaars.
2. Financieel perspectief (als onderdeel van het overdrachtsdocument of als aparte notitie) ten behoeve van de
nieuwe statenleden en de onderhandelaars.

3.
4.

Notitie ‘Aandachtspunten en suggesties proces coalitievorming’ ten behoeve van de fractievoorzitters en de
onderhandelaars.
Plan van aanpak wisseling en inwerkprogramma nieuwe college.

Het Overdrachtsdocument schetst voor de mogelijke maatschappelijke opgaven (1) de ontwikkelingen tot nu toe,
(2) aandachtspunten en mogelijke keuzes voor de korte en middellange termijn en (3) een mogelijke financiële
vertaling hiervan. Ook wordt stilgestaan bij majeure ontwikkelingen en transities die de komende decennia op ons
af komen.
Het overdrachtsdocument is geen verantwoording van de huidige coalitie aan Provinciale Staten en het beschrijft
ook niet alle taken die we als provincie uitvoeren. Het document agendeert de keuzes die voorliggen voor de
komende coalitieperiode.
De genoemde vier documenten hebben een ambtelijke status en worden opgesteld onder
eindverantwoordelijkheid van de provinciesecretaris. Wij worden wel betrokken bij de totstandkoming maar zijn
hiervoor niet verantwoordelijk. Daarmee wordt voorkomen dat wij overeenstemming (moeten) bereiken over
oplossingsrichtingen die worden geschetst en waarover wij niet zelf, maar het volgende college en de nieuwe
provinciale staten, besluiten moeten nemen.
Het Overdrachtsdocument en het Financieel perspectief worden de dag na de verkiezingen aangeboden aan de
nieuwe statenleden. De notitie ‘Aandachtspunten en suggesties proces coalitievorming’ is een coproductie met de
griffie en wordt tijdens het proces van totstandkoming gedeeld met de fractievoorzitters tijdens het
fractievoorzittersconvent in januari 2019.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Goed geïnformeerde onderhandelaars
Soepele wisseling van het oude en nieuwe college
Wettelijke grondslag
De bevoegdheden van GS op het gebied van het dagelijks bestuur zijn geregeld in artikel 158 Provinciewet.
Financiële consequenties
Geen
Vervolgprocedure/voortgang
Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Op 21 maart reikt de provinciesecretaris het
overdrachtsdocument uit aan de nieuwe statenleden.
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Kennisnemen van deze statenbrief.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,

De secretaris,

