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Onderwerp

Tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2017

Publiekssamenvatting
Een krachtig openbaar bestuur in de provincie Zuid-Holland, dat is de missie van Gedeputeerde 

Staten. Sterke gemeenten vormen namelijk een sterke provincie. De uitgangspunten van het

college voor de invulling van de verantwoordelijkheid op de kwaliteit van het lokaal bestuur 

zijn in 2015 uitgewerkt in de notitie Slimmer en Sterker Bestuur. Sindsdien zijn de 

uitgangspunten, ambities en acties aangescherpt en uitgebreid. Zo lopen er op dit moment 

onderzoeken naar de samenhang tussen en bestuurskwaliteit van gemeenten, ambtelijke fusies, 

regionale samenwerkingsverbanden en democratische vernieuwing. De door Gedeputeerde 

Staten vastgestelde tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2017 beschrijft de voortgang 

op de uitgangspunten, onderzoeken en de ontwikkelingen in de regio’s. 

Advies
1. Vast te stellen de tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2017;

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de tussenrapportage wordt 

aangeboden;

3. Vast te stellen de brief aan de gemeenten in Zuid-Holland waarin de tussenrapportage 

Slimmer en Sterker Bestuur 2017 wordt aangeboden;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de tussenrapportage Slimmer en Sterker 

Bestuur 2017.

Besluit GS
Vastgesteld met een tekstuelel machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan PS kort 
te verwijzen naar het essay van A3 en enkele (kleur)technische zaken van ondergeschikt belang 
aan te passen.

Bijlagen
- Tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2017

- GS-brief aan Provinciale Staten waarin de tussenrapportage wordt aangeboden

- GS-brief aan de gemeenten in Zuid-Holland waarin de tussenrapportage wordt 

aangeboden

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar Pouw, B. Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Hoogendoorn - Bruins Slot, M.L.E.F. digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Baljeu, J.N.

Provinciesecretaris De Baas, J.H.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 12 december 2017
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1 Toelichting voor het College

In 2017 is, ten aanzien van de notitie Slimmer en Sterker Bestuur, voornamelijk de relatie 

tussen de bestuurlijke dossiers en het opgavegericht werken verder doordacht. In de praktijk 

betekent deze invalshoek dat wij in de discussie over de bestuurlijke toekomst van gebieden bij 

voorkeur spreken over zoveel mogelijk gezamenlijk in plaats van over van onderop of van 

bovenaf, waarbij we ons recht binnen de wet Arhi behouden en krachtig zullen optreden wanneer 

dat uiteindelijk nodig blijkt. Op die wijze kunnen wij als provincie zorgen voor een consistent 

regionaal eindbeeld waar de inhoudelijke gebiedsopgaven leidend zijn. 

In de tussenrapportage schenken wij aandacht aan 1) de uitwerking van de uitgangspunten van 

het traject Slimmer en Sterker Bestuur, 2) de diverse onderzoekslijnen die lopen binnen het traject 

en 3) een update van de regio’s. We betrekken de volgende moties in de tussenrapportage: 

- De in de Statenvergadering van 3 februari 2016 aangenomen motie 599; in deze motie 

spreken PS hun steun uit voor de in de notitie Slimmer en Sterker Bestuur uitgezette 

koers, instrumenten en rol van de provincie. 

- De in de Statenvergadering van 20 april 2016 aangenomen motie 609; in deze motie 

spreken PS uit een krachtige voortzetting en intensivering van het regionaal beleid 

wenselijk te vinden, waarbij de opstelling en uitvoering van effectieve inhoudelijke 

agenda’s voorop dient te staan.

- De in de Statenvergadering van 22 februari jl. aangenomen motie 697; in deze motie 

dragen PS het college op om er bij de minister van BZK op aan te dringen zelfstandig 

een gedegen afweging te maken ten aanzien van de provinciekeuze binnen het proces 

van de herindeling van gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot de nieuwe gemeente 

Vijfheerenlanden, en hierbij de belangen van alle betrokkenen te betrekken.

- De in de Statenvergadering van 22 maart jl. aangenomen motie 695; in deze motie 

roepen PS het college op om:

* De ervaringen van de inwoners van de Hoeksche Waard over hun betrokkenheid bij de 

gesprekken over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard mee te nemen als 

lessen voor toekomstig beleid; 

* De gemeenten in de Hoeksche Waard te steunen bij het zo snel mogelijk betrekken van 

hun inwoners bij de toekomst van de nieuwe gemeente en hun rol hierin; en 

* De gemeenten te helpen bij de vormgeving van de nieuwe gemeente en veel ruimte te

bieden voor burgerparticipatie en betrokkenheid en eigenheid van kernen.

- De toezegging van GS in de Statencommissie Bestuur en Middelen van 12 april jl. om 

een evaluatieonderzoek uit te laten voeren naar ambtelijke fusies. 

- De in de Statenvergadering van 8 november jl. aangenomen motie 763; in deze motie 

verzoeken PS het college op om het kernenbeleid te agenderen bij gemeenten en 

belangengroeperingen, teneinde gezamenlijk te bezien in hoeverre het kernenbeleid 

inhoudelijk verbreed en versterkt kan worden.

Voor de verdere uitwerking hiervan verwijzen wij naar de bijgevoegde tussenrapportage. 

Financieel en fiscaal kader
Er zijn geen directe financiële consequenties aan de tussenrapportage verbonden. Eventuele 

onvoorziene financiële gevolgen, volgend uit acties die onderdeel uitmaken van de portefeuille 

bestuur, zullen worden gedekt vanuit het budget van de afdeling Bestuur. 

Juridisch kader

Geen verdere bijzonderheden
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2 Proces

De Statencommissie Bestuur en Middelen bespreekt na vaststelling door GS de tussenrapportage 

Slimmer en Sterker Bestuur 2017 tijdens de vergadering van 24 januari 2018.

3 Communicatiestrategie

De tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2017 zal na vaststelling worden gepubliceerd 

onder het kopje ‘Documenten’ van de webpagina ‘Lokaal Bestuur’ op de provinciale website. 

Daarnaast wordt de tussenrapportage verzonden naar alle gemeenten binnen onze provincie.
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