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Aan Provinciale Staten

Onderwerp  

Programma Beter Bestuur 2020-2023 

 

Geachte Statenleden, 

 

Graag presenteren wij aan u het programma Beter Bestuur 2020-2023. Dit programma zet de

lijnen uit voor de wijze waarop wij als college onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het

openbaar bestuur de komende jaren in willen vullen. 

 

Speelveld openbaar bestuur

De opgaven waar het openbaar bestuur voor gesteld staat, zijn de afgelopen jaren onmiskenbaar

complexer geworden. Vooral transitieopgaven, zoals klimaatadaptatie en de energietransitie,

vragen om meer integraliteit tussen overheden en de maatschappij. En die maatschappij is

complex en meervoudig: van groepen die de overheid verwerpen tot groepen assertieve inwoners

die zelf initiatieven nemen. En steeds is er de grote zwijgende meerderheid die met meer of

minder vertrouwen toekijkt. Met de grootschalige decentralisaties (sociaal domein, straks

omgevingswet) zijn opgaven en bevoegdheden naar het lokale niveau gebracht. Dit vraagt om

kennis, expertise en financiële inzet van de lokale overheden. Gemeenten kiezen dan ook in

toenemende mate voor samenwerking om deze veranderingen het hoofd te bieden. 

 

We zijn als overheden – en het openbaar bestuur als geheel – op een nieuw speelveld beland.

Een speelveld dat vraagt om sterke spelers, die gezamenlijk stuur weten te zetten op al de

genoemde ontwikkelingen. Het speelveld is er door de coronacrisis niet overzichtelijker op

geworden. We worden allen tot op de dag van vandaag geconfronteerd met de ingrijpende

gevolgen van het Covid-19 virus.

 

Voor het openbaar bestuur is het niet gemakkelijk om de exacte gevolgen van de coronacrisis te

overzien. Zoals beschreven door de Raad van het Openbaar Bestuur in Het openbaar bestuur

voorbij corona laat deze crisis zien dat we trots kunnen zijn op de slagkracht die menig

overheidsorganisatie aan de dag heeft gelegd. Tegelijkertijd constateren we dat juist nu oog voor

zaken als democratische legitimiteit en de rechtsstaat van belang is. De gevolgen van de

coronacrisis krijgen, voor zover mogelijk, verdere uitwerking in het programma. 

http://www.zuid-holland.nl
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We weten in ieder geval dat deze crisis misschien wel meer dan ooit vraagt om een goede

samenwerking. Juist daarom vinden de Zuid-Hollandse overheden het met ons belangrijk om te

blijven werken aan behoud en versterking van de kwaliteit van het openbaar bestuur.

 

Proces en inhoud programma Beter Bestuur

Door de omstandigheden rond het Covid-19 virus is de procesgang voor dit programma anders

geworden dan wij hadden voorgesteld. We hebben ervoor gekozen iets meer tijd te nemen voor

de uitwerking. Tijdens diverse ambtelijke en bestuurlijke (online) bijeenkomsten hebben onze

gesprekspartners – gemeenten, waterschappen, koepelorganisaties, verenigingen, universiteiten

– een beeld gegeven van wat zij verstaan onder een hoge kwaliteit van het openbaar bestuur. 

 

Een kwalitatief goed openbaar bestuur wordt gekenmerkt door overheden die:

· visie en ambitie hebben en over voldoende slagkracht beschikken om opgaven te

realiseren (effectief en presterend)

· in verbinding staan met en in staat zijn om te luisteren naar elkaar, hun inwoners,

ondernemers en maatschappelijk middenveld (responsief en verbonden)

· betrouwbaar, transparant, democratisch legitiem en integer handelen (robuust & integer)

· met elkaar en anderen leren, innoveren en durven te experimenteren om oplossingen te

vinden voor complexe transitieopgaven (lerend en innoverend)

Als college zijn we blij met deze waardevolle inbreng en trots op hoe we dit ondanks de

beperkingen van de coronacrisis hebben vormgegeven. 

 

Het voorliggende programma Beter Bestuur vormt niet alleen de basis voor de uitvoering van

onze wettelijke taken die voortvloeien uit de organieke wetgeving zoals de wet Arhi en de Wgr.

Het laat ook zien wat we meer doen voor de kwaliteit van ons decentraal bestuur. Aan de hand

van de eerder beschreven definitie voor een goede kwaliteit van het openbaar bestuur voeren we

langs vier programmalijnen – te weten Effectief & Presterend, Responsief & Verbonden, Robuust

& Integer, Lerend & Innoverend - diverse acties uit om samen met de Zuid-Hollandse gemeenten

en waterschappen de grote vraagstukken die op ons afkomen het hoofd te bieden. 

 

Het programma is nadrukkelijk een momentopname. Mede door de samenwerking met de eerder

benoemde gesprekspartners zijn we ervan overtuigd dat het tot nu toe doorlopen proces een

stevige basis heeft gelegd om het programma de komende jaren gezamenlijk tot uitvoering te

brengen. 
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We versturen het programma dan ook naar de colleges, volksvertegenwoordigingen en verenigde

vergaderingen van de Zuid-Hollandse gemeenten en waterschappen.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

  

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

  

Bijlagen:

- Programma Beter Bestuur 2020


