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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-757453862 DOS-2018-

0002784

Onderwerp

Afspraken college conferentie

Advies

1. Vast te stellen de afspraken uit de college conferentie van 12 en 13 oktober 2020.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting ten aanzien van de afspraken uit de college

conferentie.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen: -

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 10 november 2020 10 november 2020
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1 Toelichting voor het College

Aanleiding

Op 12 en 13 oktober 2020 vond een college conferentie plaats. Tijdens deze tweedaagse

conferentie die in het teken stond van de positionering en profilering van de provincie zijn de

volgende afspraken overeengekomen:

Afspraken voortkomend uit college conferentie

De discussie over de rol, positie en profiel van de provincie leverde een aantal conclusies en

afspraken op:

- GS willen een aantal malen gedurende het jaar een ‘benen op tafel’ bijeenkomst die in het

teken staat van de teambuilding. 

  Actie: inplannen vergaderingen.

 Wie: GSO

- GS treedt sinds het begin van de collegeperiode naar buiten toe als één collectief, dit biedt

duidelijk meerwaarde voor de rol en positionering van de provincie. Om deze lijn voort te

zetten en te versterken is afgesproken regionale opgaven in samenhang op te pakken en

regiobezoeken met meer dan één gedeputeerde af te leggen.

 Actie: organiseren van onderlinge uitwisseling (bestuurlijk én ambtelijk) van wat we in

de regio’s doen via GS gebiedssessies en ambtelijke ‘open tafels’. Regiobezoeken

actief communiceren. 

o  Wie: planning GS-gebiedsessie: GS ondersteuning. Planning ‘open tafels’,

ambtelijke afstemming: team S&A. Gebiedsregisseurs vervolgens in de lead

(inhoud), afstemming met regioaccounts van de afdeling Bestuur. Rol van

Communicatie als mede-organisator van regionale meetings.

 Actie: aanstellen van ‘gebiedsmariniers’ die op directieniveau bij gemeenten binnen

kunnen komen.

o Wie: DT/CT i.s.m. gebiedsregisseurs en regio accounts.

- De rolneming van de provincie in complexe opgaven vraagt om een bewuste en gezamenlijke

keuze van het college, vooral waar het gaat om de regierol. En om programmeren en

prioriteren van opgaven. Keuzes maken dus. 

 Actie: organiseren van een vervolggesprek op de vraag waar we ons

verantwoordelijk voor voelen (bestaande en nieuwe opgaven) en met welke rol en

inzet we in de opgaven zitten (programmeren);

 Wie: Hennie Koek/ Mart vd Berg (proces), afd. bestuur/ FJZ (inhoud) 

- Als een opgave om een regierol van de provincie vraagt, dan mag de provincie zelfbewuster

optreden als regisseur. Welke rol de provincie in een opgave vervult vraagt om een heldere

communicatie naar de omgeving, ook als in een opgave tussen rollen wordt geschakeld (van

regie naar netwerk bijvoorbeeld).
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  Acties: benoemen onder het kopje ‘Participatie’ in het GS-voorstel welke rol (in lijn

met de vier NSOB perspectieven op overheidssturing) de provincie in een opgave

heeft.

 Wie: behandelend ambtenaren. Participatieteam en GS ondersteuning

zorgen voor opname in advisering. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Programma 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

n.v.t.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

n.v.t.

3 Proces

 

n.v.t.

4 Participatie

 n.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 
n.v.t.


