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DATUM 15-10-2019 

AAN Leden van Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot  

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP 

Voorstel afdoening ‘GS zeggen toe om zich te oriënteren op hoe de provincie met 
gemeenten in gesprek blijft over bestuurskracht (PS 22-6-2015)’ en motie 27 ‘Bezinnen op 
rol provincie’ 

 

 

In de PS-vergadering van 22 juni 2015 is aan GS gevraagd hoe de provincie met de gemeenten in gesprek kan 

blijven over bestuurskracht. GS hebben toen aangegeven dat het college, de commissaris van de Koning en de 

portefeuillehouder regelmatig met gemeente(n) hierover het gesprek aangingen. Om de vrijblijvendheid van deze 

gesprekken meer te structureren, is vanuit de begroting 2020 meer ingezet op sterk bestuur, waaruit het 

programma met de werktitel ‘Sterk Utrechts bestuur’ zal volgen. In dit programma, naar het voorbeeld van andere 

provincies, zal worden gemeld hoe de provincie met gemeenten in gesprek blijft over sterk bestuur.  

 

In de vorige coalitieperiode 2015-2019 is al werk gemaakt van de GS-toezegging. Dit wordt onder meer zichtbaar 

door middel van de volgende voorbeelden. Adviesbureau BMC heeft in 2018 een onderzoek uitgevoerd naar de 

manier waarop Utrechtse overheden de grote maatschappelijke opgaven aanpakken en hoe de provincie hen 

daarbij het beste kan ondersteunen. Dit rapport is gedeeld met Provinciale Staten. Ook kan in dit verband worden 

gemeld dat Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland zijn geconsulteerd over hoe zij dit onderwerp met 

gemeenten uitvoeren en structureren. Voorts is de provincie in de afgelopen periode over dit onderwerp intensief 

in gesprek geweest met Leerdam, Vianen en Zederik en de betrokken samenwerkingspartners dat uiteindelijk 

heeft geleid tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht.  

 

Ook heeft de provincie vanuit de regierol Montfoort en IJsselstein geholpen in hun complexe ontvlechtingsproces 

van de UW-samenwerking (resulterende in twee ambtelijke organisaties voor deze voorheen gefuseerde 

gemeente). Tot slot kan de betrokkenheid worden genoemd van de provincie bij de Eemnes/BEL-samenwerking 

in het kader van de toenmalige herindelingsdiscussie in de Gooi en Vechtstreek bij de provincie Noord-Holland en 

met de buurgemeenten van Eemnes. Voortbouwend op deze voorbeelden zal, uitgaande van begroting 2020, het 

programma ‘Sterk Utrechts bestuur’ verder vorm krijgen.  

 

In het coalitieakkoord 2019-2023 is in hoofdstuk 7, Samen komen we verder, de ambitie voor 2023 geformuleerd: 

De bestuurskracht van de Utrechtse gemeenten is versterkt. Aanvullend op het coalitieakkoord is in de 

Statenvergadering van 5 juni 2019 de motie ‘Bezinnen op rol provincie’ aanvaard waarin het college wordt 

opgedragen een visie op te stellen waarin zij aangeven hoe de samenwerking met gemeenten, regioverbanden, 

samenwerkingsverbanden, samenwerkingspartners en uitvoeringsorganisaties wordt vormgegeven.  

 

De provincie werkt met veel verschillende partijen samen. Deze motie wordt in komende coalitieperiode via de 

volgende twee programma’s uitgewerkt: 

- Het gedeelte van de motie dat betrekking heeft op de samenwerking met gemeenten wordt in het 

programma ‘Sterk Utrechts bestuur’ betrokken omdat hierin de samenwerking met gemeenten wordt 

opgezocht. Hierin wordt samen met gemeenten het gesprek aangegaan om efficiënt en effectief in 

netwerken samen te werken aan de maatschappelijke opgaven en de kwaliteit van het bestuur te 

vergroten.  
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- De (visie op) samenwerking met overige partijen in regioverbanden, samenwerkingsverbanden, met 

samenwerkingspartners en uitvoeringsorganisaties, zoals de RES, de ROM, de EBU etc., wordt in de 

vernieuwde versie van de Nota Verbonden Partijen beschreven. Die nieuwe Nota Verbonden Partijen, 

die in 2020 met de Statenleden wordt besproken, besteedt aandacht aan netwerksamenwerkingen en 

hoe daarmee om te gaan.  

 

Om deze ambities, met betrekking tot de samenwerking met gemeenten, te realiseren zullen GS met een 

uitgewerkt voorstel (Programma Sterk Utrechts bestuur) komen waarin zij samen met gemeenten/VNG afdeling 

Utrecht willen bespreken hoe de regionale uitvoeringskracht en kwaliteit van bestuur kan worden vergroot. In dat 

kader zullen GS de toezegging van 22 juni 2015 betrekken en is het voorstel om de toezegging van 22 juni 2015 

als afgedaan te beschouwen. Wij zullen op een later tijdstip bij u terugkomen met een uitgewerkt voorstel omtrent 

sterk bestuur. In dit voorstel zal ook de bijdrage van de provincie duidelijk worden en zal nader in worden gegaan 

op hoe gemeenten betrokken worden bij het programma. Ook komt het college op een later tijdstip bij u terug met 

een vernieuwde versie van de Nota Verbonden Partijen, waarin beschreven staat hoe de provincie samenwerkt 

met overige partners.  

 

 


