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Inhoudelijk
Aanleiding

Midtermreview coalitieakkoord 'Krachten bundelen"

Bevoegdheid

GS

Toelichting

In de zomer 2017 spraken GS met tal van stakeholders over de
voortgang van het coalitieakkoord 'Krachten bundelen". Gebleken
is dat het centraal stellen van maatschappelijke vraagstukken en
opgaven wordt herkend en gewaardeerd door de partners.
In de periode september tot en met november wordt hierover
gesproken met de Zeeuwse gemeenten.
De inzet in deze bestuursperiode is er op gericht om samen te
werken aan maatschappelijke opgaven. Om deze stap naar een
Zeeuwse netwerksamenleving te maken is een andere
bestuursstijl nodig.
Onder de titel 'Zeeland Kwaliteitskust' met het doel 'Versterken
van de Zeeuwse kust en achterland als drager van identiteit,
kwaliteit en aantrekkingskracht' wordt ingegaan op de
maatschappelijke opgaven:
 Beleef Zeeland;
 Zichtbaar Zeeland;
 Aantrekkelijk Zeeland;
 Circulaire economie en energietransitie.
In de midtermreview worden de resultaten van de afgelopen
periode, de plannen voor de komende twee jaar en de andere
onderwerpen die aan de orde kwamen per maatschappelijke
opgave aangegeven. Verder zijn de tips uit de sessies over de
maatschappelijke opgaves vermeld.
GS concluderen:
 Waardering van de gesprekspartners over open gesprekken
met partners;




Op de goede weg te zijn met opgavegericht werken in het
besef dat we nog steeds aan het leren zijn;
Nadere bezinning op de naamgeving van de opgaven is nodig.
Dit gebeurt bij de begroting 2018

In de bijlage is de voortgang per beleidsvoornemen uit het
collegeprogramma opgenomen.
Kosten en dekking

Kosten van de maatschappelijke opgaven worden opgenomen in
de provinciale begroting en meerjarenraming

Overige informatie

Voorgesteld wordt de brief over de midtermreview te betrekken bij
de behandeling van het Statenvoorstel Begroting 2018 op 10
november 2017 (inclusief de voorbereiding in de Auditcommissie)

