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Bijlagen

-

Zoals aangegeven in de Statencommissievergadering Bestuur en Middelen van november 2017

willen wij u middels deze brief informeren over de stand van zaken van de borging

maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

Public Intelligence

Als organisatie willen we meer data-gedreven werken, zowel in de bedrijfsvoering als in de

beleidsontwikkeling (hierna Public Intelligence). Public Intelligence is bedoeld om beter

gefundeerd beleid te maken, oftewel beleid op basis van data en onderzoek. De borging

“beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen” is onderdeel van Public Intelligence sinds

2018. De kennis op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen wordt daarmee geborgd

voor de uitvoering van de provinciale kerntaken. Hiervoor is een een apart budget van € 1 ,7 mln

per jaar beschikbaar tot en met 2019. Daarna worden deze middelen gebruikt door de

beleidsafdelingen en opgaveteams zelf voor data-gedreven onderzoek bij maatschappelijke

opgaven. Pas dan zijn we een meer toekomstbestendige organisatie waarin het ontwikkelen en

gebruiken van beleidsinformatie een regulier, vast onderdeel is van de manier van werken bij de

provincie.

Sinds eind 2017 en begin 2018 is de organisatie van Public Intelligence ingericht en zijn de

werkprocessen geregeld. Voor uiteenlopende onderwerpen is beleidsinformatie ontwikkeld en

geleverd. Daarbij is aangesloten bij de beleidsafdelingen, de provinciale ambities en andere

opgaven. Ook zijn lessen getrokken om toe te kunnen naar een organisatie waarin het benutten

van data onderdeel is van het reguliere denken en doen. Dit betreft onder andere de inzet op ICT-

randvoorwaarden en strategische personeelsplanning. 

http://www.zuid-holland.nl
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Projecten beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen

Hierna volgt een overzicht van de beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen die sinds

eind 2017 is of wordt ontwikkeld. 

 

Maatschappelijke gebiedsprofielen

In verband met het gebiedsgericht werken hebben wij maatschappelijke gebiedsprofielen laten

maken door Tympaan Instituut. Zo’n profiel bevat sociaal-economische en demografische

gegevens. Cijfers voor heel Zuid-Holland en Nederland zijn toegevoegd ter vergelijking. De

maatschappelijke gebiedsprofielen kunnen waar nodig met meer gerichte en specifieke

beleidsinformatie worden aangevuld, zoals analyse van trends voor de toekomst, modellen voor

het berekenen van het effect van beleid of gegevens over aparte gemeenten. 

 

Sociale trends en sociale verschillen 

Rigo Research en Advies heeft in opdracht van de provincie onderzoek uitgevoerd naar Sociale

Trends en Sociale Verschillen in Zuid-Holland en de ruimtelijke aspecten van deze verschillen.

Het onderzoek is voortgekomen uit de provinciale ToekomstAgenda. De onderzoeksresultaten

zijn bruikbaar voor provinciale ambities zoals Naar een Nieuwe Economie, Naar een Levendige

Meerkernige Metropool, Best Bereikbare Provincie, Gezonde en Aantrekkelijke Leefomgeving en

Verstedelijking. 

 

Sociale inclusiviteit en vervoersarmoede

Een aspect van de provinciale ambitie "Naar een levendige meerkernige metropool" is sociale

inclusiviteit, namelijk de toegankelijkheid van wonen, werk en voorzieningen voor de inwoners

van Zuid-Holland. Er wordt onderzoek uitgevoerd door Panteia in opdracht van de provincie naar

de ruimtelijke bereikbaarheid van voorzieningen voor verschillende bevolkingsgroepen, met

aandacht voor ruimtelijke verschillen. De onderzoeksresultaten worden betrokken in het beleid

rond verstedelijking en mobiliteit. 

 

Sociale inclusiviteit en sociaal-culturele dimensie

Eveneens in verband met sociale inclusiviteit wordt onderzoek gedaan naar de sociaal-culturele

aspecten van sociale inclusiviteit, namelijk verschillen in levenswijze, gewoonten, houding,

sociale netwerken en oriëntatie, voorzover deze de toegankelijkheid van wonen, werk en

voorzieningen beïnvloeden voor verschillende bevolkingsgroepen. Ook hierbij wordt aandacht

besteed aan ruimtelijke verschillen. 

 

Circulaire economie en werk

Voor de opgave Circulaire Economie wordt onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de

invoering van de circulaire economie voor de beroepsbevolking in Zuid-Holland wat betreft

werkgelegenheid. Uitgaande van de mogelijke veranderingen als gevolg van de circulaire

economie wordt de toename en de afname van de aantallen banen in verschillende economische

sectoren berekend. Dit zal gevolgen hebben voor de omvang en samenstelling van de

beroepsbevolking. 

 

https://zuid-holland.us19.list-manage.com/track/click?u=632d9f5777a6680fd56396940&id=d823847872&e=28bab0bfc2
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Circulaire economie en sociale gevolgen

Eveneens wordt voor de opgave Circulaire Economie onderzoek gedaan naar de mogelijk sociale

gevolgen van de invoering van de circulaire economie. De circulaire economie kan leiden tot

ingrijpende veranderingen op het gebied van werk, inkomen en gedrag. Hergebruik van product

kan bijvoorbeeld leiden tot hogere kosten, wat invloed heeft op het besteedbare inkomen. Er

wordt rekening gehouden met verschillen tussen bevolkingsgroepen en met ruimtelijke

verschillen. 

 

Cultuurparticipatie en bereik 

Voor bureau Cultuur en Vrije Tijd wordt een onderzoek uitgevoerd naar het bereik van

cultuurparticipatie. De provincie subsidieert enkele tweedelijns instellingen die een

basisvoorziening voor cultuurparticipatie vormen. Het onderzoek heeft als doel na te gaan, of de

beoogde doelgroep wordt bereikt en hoe uitbouw van de doelgroep mogelijk is.  

 

Spoedzoekers huisvesting

Voor de afdeling Ruimte Wonen Bodem zijn gegevens verzameld en bewerkt over de aantallen

spoedzoekers huisvesting, per afzonderlijke doelgroep. Het betreft mensen die bijvoorbeeld

afkomstig zijn uit een GGZ-instelling of die arbeidsmigrant zijn en snel een tijdelijke woning nodig

hebben. Er is een model gemaakt om prognoses te maken van de toekomstige aantallen

spoedzoekers huisvesting. 

 

Openbaar vervoersconcessie Drechtsteden-Albasserwaard-Vijfheerenlanden

Voor de aanbesteding van de openbaar vervoersconcessie Drechtsteden-Albasserwaard-

Vijfheerenlanden is sociaal-economische en demografische beleidsinformatie geleverd. Hiermee

wordt inzicht gegeven in de omvang en samenstelling van de mogelijke doelgroepen van het

openbaar vervoer in die regio. Deze beleidsinformatie is opgenomen in het achtergronddocument

bij de aanbesteding. 

 

Openbaar vervoersconcessie Zuid-Holland Noord

Ook voor de komende aanbesteding van de openbaar vervoersconcessie Zuid-Holland Noord zijn

sociaal-economische en demografische gegevens verzameld en bewerkt. Deze gegevens zijn

bedoeld als achtergrondinformatie voor de mogelijke inschrijvers op de aanbesteding.   

 

Netwerkbijeenkomst

Begin 2019 zal een netwerkbijeenkomst over beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen

worden gehouden voor professionals als gemeenten, waterschappen, adviesbureaus,

investeerders, woningcorporaties, ontwikkelaars en kennisinstellingen. Hierbij wordt aangesloten

bij de bijeenkomst over Slim Datagebruik van Public Intelligence & Slim Ruimtegebruik. 
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i-Visie

Zoals besproken in de Statencommissievergadering Bestuur & Middelen van september 2018

wordt gewerkt aan een i-Visie en een digitaliseringsstrategie. Onderwerpen daarin zijn onder

andere het versterken van het fundament (mensen, kwaliteit van data, hardware, systemen en

applicaties) en de omslag in het denken. De visie en strategie zal opnieuw met de Commissie

worden besproken in het eerste kwartaal van 2019. We zullen u dan ook informeren over de

samenhang met Public Intelligence.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

 

 


