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0009737)

Contact

B. Ligterink

b.ligterink@pzh.nl

Onderwerp

Beantwoording statenvragen 3350 50plus - Gemeentelijke samenwerking leidt niet tot lagere 

uitgaven

Publiekssamenvatting
Gedeputeerde Staten (GS) hebben de beantwoording van de statenvragen met het onderwerp 
‘gemeentelijke samenwerking leidt niet tot lagere uitgaven’ vastgesteld. De vragen zijn door de 
fractie van 50plus gesteld naar aanleiding van een onderzoek van het Centrum voor Onderzoek 
van de Economie en Lagere Overheid (COELO). Dit onderzoek heeft onder andere als conclusie 
dat samenwerking tussen gemeenten in de periode 2005-2013 niet heeft geleid tot lagere 
uitgaven. De fractie van 50plus vraagt of de resultaten uit het onderzoek aanleiding geven voor 
GS om het beleid rondom samenwerking en herindeling te heroverwegen. 
In de beantwoording is aangegeven dat zowel in het beleid als in de praktijk er meestal andere 
overwegingen spelen ten aanzien van samenwerking en herindeling dan de vermindering van de 
uitgaven. De resultaten geven dan ook geen aanleiding om ons beleid te heroverwegen. Meer 
informatie over de visie en de uitgangspunten van de provincie ten aanzien van de inrichting van 
het openbaar bestuur zijn te lezen in de notitie en tussenrapportages ‘Slimmer en sterker bestuur 
in Zuid-Holland’.

Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen (3350) van W.M. Bakx (50Plus), 

van 29 november 2017, met betrekking tot dat gemeentelijke samenwerking niet leidt tot 
lagere uitgaven;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van statenvragen 3350.

Besluit GS

vastgesteld conform advies

Bijlagen

Beantwoording Statenvragen 3350 50plus.doc

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar B. Ligterink Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Hoogendoorn - Bruins Slot, MLEF digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Baljeu, J.N.

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas
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1 Toelichting voor het College

Geen opmerkingen

2 Proces

Geen opmerkingen

3 Communicatiestrategie

Geen opmerkingen
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