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Onderwerp: Collegeprogramma 2007 – 2011  
 

Aanleiding 
In onze vergadering van 4 september 2007 hebben wij het collegeprogramma 2007-2011 vastgesteld. 
Omdat de gedrukte versie van het collegeprogramma niet direct verzonden kon worden, hebben wij u op 
woensdag 5 september 2007 de digitale versie van zowel de statenbrief als het collegeprogramma doen 
toekomen. Op vrijdag 7 september 2007 hebt u zowel de statenbrief als het collegeprogramma in gedrukte 
vorm toegezonden gekregen.  
 
Op grond van vragen naar aanleiding van de toezending van het collegeprogramma, benadrukken wij 
hierbij dat dit ter oriënterende bespreking in uw vergadering op maandag 24 september 2007 is 
aangeboden. Uw bijdrage zal bij de nadere uitwerking van het collegeprogramma worden meegewogen.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
In afwachting van de besluitvorming inzake het Urgentieprogramma Randstad (UPR) en de afstemming 
rond het collegeprogramma met de gemeenten is er een keuze gemaakt om in de begroting 2008 
uitsluitend bestaand beleid op te nemen. Dit is een bewuste keuze, die aangeeft hoe wij met u, gemeenten 
en andere belanghebbenden willen samenwerken: in dialoog en rekening houdend met de actualiteit. Wij 
zijn van mening dat het opnemen in de begroting van uitsluitend nominale bedragen van het 
collegeprogramma zal leiden tot een symbolische discussie.  
 
Door enkele maanden meer tijd te nemen kan het nieuwe beleid uit het collegeprogramma goed worden 
onderbouwd en in de begroting worden opgenomen. Daarnaast kunnen de reacties van gemeenten en 
andere partners worden verwerkt. Het resultaat is dat er ten aanzien van het beleid en de daaraan 
gerelateerde kosten achteraf gerichter kan worden geëvalueerd of de doelstellingen zijn gehaald. 
 
Derhalve zullen wij de nadere uitwerking van het collegeprogramma en de financiële vertaling daarvan 
(eerste begrotingswijziging 2008) in uw vergadering van 17 december 2007 ter vaststelling voorleggen. 
Dit is op verzoek vanuit uw statencommissie Bestuur, Europa en Middelen in plaats van de in onze brief 
van 4 september jl. genoemde datum van januari 2008. Met u is tevens afgesproken deze eerste 
begrotingswijziging niet vooraf in uw statencommissies te behandelen. U krijgt onmiddellijk na afloop 
van onze vergadering op dinsdag 4 december 2007 de desbetreffende stukken toegezonden.  
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