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,QOHLGLQJ
Het Utrechts model is een besturingsvisie van de provincie voor het gehele grondgebied van de
provincie die probeert om de samenwerking van gemeenten te structureren door win-win situaties te
creëren en interactieve beleidstrajecten van de provincie te kanaliseren. Het model is een groeimodel
dat langzaam vorm zal krijgen omkleed met diverse waarborgen in het proces rondom betrokkenheid
van GS en PS.

In een eerdere fase is onder meer de notitie “Goed openbaar bestuur in Utrecht” in maart 2001
vastgesteld. Naar aanleiding daarvan is door de staten een motie vastgesteld voor het verder
ontwikkelen van het Utrechts model d.d. 26 maart 2001. Vervolgens is in de commissie Bestuur en
middelen van 6 januari 2003 het eerste concept van de contourenschets voor het Utrechts model
behandeld. Daar werden een aantal vragen gesteld rondom het gevaar van ontstaan van een vierde
bestuurlaag gekoppeld aan democratische legitimatie en meerwaarde voor de burger gekoppeld aan
effectiviteit en transparantie. Verder wenste de statencommissie de reactie van gemeenten te
vernemen. Op basis van de opmerkingen uit de statencommissie en een raadpleging van de drie regio’s
(Eemland, Zuidoost en West) is de contourenschets aangepast. Deze is in informerende zin reeds in
uw commissie van 31 maart jl. aan de orde geweest en vervolgens in de workshop van 9 april jl. met
gemeenten, statencommissie en GS nader besproken.
Inmiddels heeft uw commissie het groene licht gegeven voor een verdere uitwerking van het Utrechts
model, in samenwerking met gemeenten. Hiervoor wordt nu een implementatieplan opgesteld. In dit
implementatieplan wordt eveneens aandacht besteed aan de relatie tussen het Utrechts model en
gebiedsgericht werken. In de commissie Bestuur en Middelen van 16 juni jl. is het Utrechts model
besluitvormend besproken.
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Besluit van Provinciale Staten van Utrecht over het Utrechts model

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van Utrecht, dienst/sector WEB/WBT, nummer
2002WEB001950i;

Gelezen de contourenschets Utrechts model;

Besluiten:

� Dat de contourenschets van het Utrechts model voldoende aangrijpingspunten bevat voor het
vormgeven van gebiedsgericht werken in de provincie Utrecht;

� Dat in overleg met gemeenten verder kan worden gewerkt aan de invoering van gebiedsgericht
werken.

voorzitter,

griffier,
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Aan Provinciale Staten,

%HRRJG�HIIHFW
Tezamen met gemeenten integraal, daadkrachtig en effectief en met de juiste partners de inhoudelijke opgaven
waar de provincie voor staat aanpakken, zodat de burger een flexibel en effectief openbaar bestuur heeft.

$UJXPHQWHQ
Door gemeenten meer invloed te geven kan de provincie meer maatwerk leveren.

&RPPXQLFDWLH
Een eerdere versie van het document is in de statencommissies van 6-1-2003 en 31-03-2003 behandeld.
Daarnaast is die versie besproken in bestuurlijke platforms in West, Zuidoost en Eemland. Tenslotte is op 9 april
een workshop gehouden voor de statencommissie, gemeenten en GS. Wanneer u kunt instemmen met het
Utrechts model, zoals neergelegd in bijgaande notitie, zal een uitgebreid traject met gemeenten starten om het
model verder vorm en inhoud te geven.

%LMODJHQ
1. Het Utrechts model, besturingsfilosofie voor gebiedsgericht werken
2. Verslagen van bestuurlijke platforms Zuidoost, West en Eemland.
3. Verslag van de workshop op 9 april jl. met de statencommissie B&M, gemeenten en GS

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma
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