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Onderwerp

Tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2017
Geachte Statenleden,

Conform toezegging ontvangt u hierbij de tweede tussenrapportage waarin wij u berichten over
de voortgang van het traject als uiteengezet in de notitie Slimmer en Sterker Bestuur. Net als de
eind 2016 aan u verzonden eerste tussenrapportage, bevat deze tussenrapportage een terugblik
op het afgelopen jaar en een vooruitblik op het komende jaar.

In de rapportage van 2016 kon u lezen dat nadrukkelijk de relatie is gelegd tussen de
bestuurlijke dossiers en de gebiedsaanpak. In 2017 is voornamelijk de relatie tussen de
bestuurlijke dossiers en het opgavegericht werken verder doordacht. Uiteraard betrekken wij
in de rapportage eveneens de door u aangenomen moties over de bestuurlijke portefeuille.
Voor de verdere uitwerking hiervan verwijzen wij naar de bijgevoegde tussenrapportage.
Tegelijkertijd met de tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2017 hebben wij u het essay
Bestuurlijke samenwerking in (Metropool)regio’s toegezonden van de hoogleraren Voermans en
Teisman. Wij gaan er van uit dat het essay u van dienst zal zijn bij de bespreking van uw Staten
in het kader van het verdere traject van Slimmer en Sterker Bestuur. Wij benadrukken dat het

essay het debat over samenwerking in (metropool)regio's moet stimuleren en dat het geen
standpunt van Gedeputeerde Staten betreft. Voor de verdere toelichting verwijzen wij naar
het essay en de daarbij door ons toegezonden brief.
Zoals u weet hebben wij dit jaar een nieuwe portefeuillehouder bestuur mogen verwelkomen. Het
feit dat zij voor deze tussenrapportage in het bijzonder verantwoordelijk is, laat onverlet dat ons
college het traject Slimmer en Sterker Bestuur onverminderd als een collegebrede opgave
beschouwt. Vanuit de diverse portefeuilles ondersteunen wij haar dan ook zoveel mogelijk. De
portefeuillehouder en de Commissaris van de Koning trekken waar mogelijk gezamenlijk op
richting gemeenten en regio’s.
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Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit
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