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Onderwerp Statenbrief:
Gesprek samenleving ‘midterm review’

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Het college van Gedeputeerde Staten is halverwege de collegeperiode. Een moment om te reflecteren op de
werkwijze van het college en de behaalde resultaten. Daarvoor willen wij op 26 oktober het gesprek aangaan met
(maatschappelijke) partners in de samenleving, inwoners en Statenleden. Daarnaast is de Midterm review van 
het coalitieakkoord gereed om als onderligger te dienen voor dit gesprek.

Inleiding 
Het past binnen het handelen van het college om verantwoording af te leggen over de bereikte resultaten. Door 
met de samenleving in gesprek te gaan over de maatschappelijke vraagstukken in de provincie en het handelen 
van de provincie daarbij, wordt gekeken naar de behaalde resultaten van de afgelopen 2 jaar en naar wat vanuit 
de samenleving gewenst is voor de komende 2 jaar. Met de feedback die wordt opgehaald kunnen wij ons 
voordeel doen in de resterende collegeperiode. 

Het coalitieakkoord is het uitgangspunt voor het gesprek met de samenleving. Om goed zicht te hebben op de 
huidige stand van zaken, is een midterm review van het coalitieakkoord opgesteld. Hierin is aangegeven wat de 
stand van zaken is op de diverse thema’s en doelstellingen. Dit document wordt als onderlegger gebruikt bij het 
gesprek met de samenleving. 

Gesprek met de samenleving
Op dinsdagmiddag 26 oktober wordt het gesprek gevoerd vanuit de technohub in Woerden. In de zaal zullen circa 
60 deelnemers aanwezig zijn. Daarnaast wordt de bijeenkomst uitgezonden via een livestream. De (chat van de) 
livestream wordt vooral ingezet om inwoners, ondernemers en organisaties vragen te laten stellen. Er zal gestart 
worden met een plenair gedeelte. Daarbij is gekozen voor een panelgesprek met Gedeputeerde Staten in 
wisselende samenstelling, met vragen en opmerkingen uit de zaal en uit de chat van de livestream. 
Om genodigden de mogelijkheid te geven om een gedeputeerde rechtstreeks aan te spreken gaat men daarna in 
groepjes uiteen. In dit deel van het gesprek is veel ruimte voor interactie met Statenleden en andere genodigden.

Genodigden
Voor het gesprek worden (maatschappelijke) organisaties, inwoners en Statenleden uitgenodigd. Zowel de 
Statenleden als ook de organisaties en inwoners hebben een belangrijke rol in het gesprek. Zij kunnen vragen 
stellen en deelnemen aan het gesprek vanuit de zaal, of -indien zij digitaal aanwezig zijn- vragen stellen aan 
Gedeputeerde Staten via de livestream. Ook zullen we een aantal journalisten uitnodigen om bij de middag 
aanwezig te zijn om verslag te doen. 
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