Griffier van de Staten
Geleidebrief informatief
Naam voorstel

15016850

Brief GS van 24 november 2015 over toezeggingen m.b.t.
Kadernota Economische Agenda (cie nr. 9, PS nr. 2 en 3, en
PS nr. 27)

Betreft vergadering

Commissie Economie

Te verzenden aan

Commissie Economie via iBabs

Verzenddatum

26 november 2015

Commissiegriffier

Annemieke Lobik

0118 - 631888

am.lobik@zeeland.nl

Inhoudelijk
ambtenaar

Jos Strobbe

0118 – 631432

jei.strobbe@zeeland.nl

Verantwoordelijk
bestuurder

J. de Bat

15 januari 2016

Statenadviseur

Inhoudelijk
Aanleiding

Toezeggingen gedaan m.b.t. Kadernota Economische Agenda, in
commissie nr. 9, in PS nr. 2 en 3
Tevens afvoeren PS toezegging nr. 27

Bevoegdheid
Voorstel

Toezeggingen afvoeren

Toelichting

Toezegging nr. 9 luidt: ik zeg toe dat in de Kadernota EA zal worden
opgenomen wat de voor- en nadelen zijn van "begeleiden" t.o.v. 'sturen"
door de provincie.
In de brief wordt verwezen naar paragraaf 3.1 van de Kadernota, d.w.z.:
De overheid werkt aan maatschappelijke opgaven. Onze rol en taakopvatting
verandert mee met de vorming van de netwerksamenleving. Als gevolg hiervan
wordt de mate waarin ambities en doelstellingen gerealiseerd worden, in
toenemende mate afhankelijk van de kunst van het samenwerken. Daarmee wordt
het oplossen van maatschappelijke opgaven wel steeds complexer. Dat komt omdat
partijen in toenemende mate afhankelijk worden van elkaars middelen en
instrumenten. Ook gaan ontwikkelingen steeds sneller en wordt (dus) een hogere
handelingssnelheid gevraagd. Tenslotte spelen opgaven in toenemende mate over
onze provinciegrenzen heen. Consequentie hiervan is dat onze rol van
beleidsbepaler (het "sturen") vervaagt, omdat deze rol suggereert dat wij autonoom
beslissingen kunnen nemen en doorzetten.
Deze nieuwe kijk op onze rolopvatting was met de Economische Agenda al in 2012
ingezet en scherpen we in de nieuwe Economische Agenda verder aan.
Samengevat is het uitgangspunt dat sturing, beleidsvorming en uitvoering per
definitie de resultante is van de kunst van krachten bundelen.
Concrete vertaling van onze rolopvatting
De rol van de provincie hangt af van de opgaven en kansen die zich voordoen.
Belangrijk is dus om opgaven en kansen te signaleren en te agenderen. De basis
daarvoor vormt onze Economische Agenda. Dat betekent overigens niet

automatisch dat wij zelf het voortouw nemen. Wij kunnen ook volgend zijn
("begeleiden"), of helemaal aan de zijlijn staan. Iets actiever kunnen we als
katalysator of wegbereider optreden. Ook de rol van faciliteren, regisseren of
investeren in kansrijke initiatieven past ons. Als regionale overheid hebben wij als
(veelal) onafhankelijke partij een goed overzicht van het speelveld, of kunnen wij dat
eenvoudig verkrijgen om zo lokale belangen op regionaal niveau bij elkaar te
brengen.
In Kompas 2020 wordt dit "belangenassembleur" genoemd. Andere instrumenten
die wij hierbij kunnen inzetten zijn onafhankelijkheid en overzicht van het speelveld,
kennis en informatie en capaciteit in termen van uren en financiën, onze
ontwikkelmaatschappij Impuls, het Europa-loket of het inzetten van onze lobbykracht. Van belang is tenslotte niet alleen deze verschillende rollen te beheersen,
maar ook om tussen de verschillende rollen te schakelen als de opgave daar om
vraagt.
Het is dus geen eenvoudige keuze tussen begeleiden en sturen.

Toezegging PS nr. 2 luidt: ik zeg toe dat ons voorstel voor rapportage
uitvoerig wordt omschreven in de Kadernota EA:
Rapportage aan PS
De concrete uitvoering van de Economische Agenda vertalen we jaarlijks in de
programmabegroting van PS. Dit betekent dat PS ieder jaar bij het vaststellen van
de programmabegroting(traditiegetrouw in november) ook de uitvoering van het
economisch beleid kan bespreken. Om PS optimaal de mogelijkheid te geven om bij
te sturen en vinger aan de pols te houden, is het voorstel om in de periode waarin
de begroting wordt geschreven (rond de zomer) PS via bijvoorbeeld een
"Zicht op beleid"-sessie te informeren over de uitvoering van het economisch beleid.
Een schriftelijke terugblik op het afgelopen jaar vormt de basis voor het gesprek,
waar desgewenst ook de SER Zeeland bij betrokken kan worden.
Het jaar 2016 zal een overgangsjaar zijn omdat we dan tegelijkertijd met het
aanbieden van de beleidsnota aan PS ook de vertaling voor dat jaar in de
programmabegroting aan moeten leveren.
Voor de jaren erna zal de jaarlijkse rapportage er als volgt uitzien:
 Voorjaar: schriftelijke terugblik op afgelopen jaar;
 Zomer: "Zicht op beleid"-sessie, eventueel gecombineerd met SER Zeeland, over
terugblik en plannen voor komende jaar op economisch terrein;
 Najaar: vaststellen programmabegroting met financiële en inhoudelijke
economische plannen voor het komende jaar.
Toezegging PS nr. 3 luidt: bij het uitnodigen van externe contacten zullen wij
aandacht besteden aan een evenwichtiger verdeling tussen mannen en
vrouwen.
Gedeputeerde De Bat heeft hierover in PS van 6 november het volgende gezegd:
(pagina 54 van de conceptnotulen);
De fractie van GroenLinks kan ik nog melden dat ook maatschappelijke organisaties
worden uitgenodigd voor de komende weken. Verder is toegezegd dat voor de
bijeenkomsten ook voldoende vrouwen worden uitgenodigd. Dat is een toezegging
die door collega De Reu is gedaan, en ik mag die uitvoeren... Welnu, ik kan zeggen
dat ik een vermeerdering met 50% heb bereikt ten opzichte van het vorige jaar. Het
is misschien nog altijd te weinig, maar we zijn op de goede weg.
PS toezegging nr. 27 kan ook worden afgevoerd, (sociaal ondernemen
meenemen in de marktconsultaties); deze sessies hebben plaatsgevonden en
sociaal ondernemen was hier onderdeel van.
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