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Het afgelopen half jaar trok de commissie spiegeling openbaar
bestuur Zeeland door de provincie. De vraag die daarbij
centraal stond: hoe gaan Zeeuwse overheden invulling geven
aan bestuurlijke samenwerking in de provincie? Op basis
van alle gesprekken en desk-research heeft de commissie
hierover een advies geschreven. Dit advies wordt op 23 maart
2018 gepresenteerd aan de opdrachtgever. Omdat het rapport
voor heel Zeeland relevant is, organiseert het College van GS
op 30 maart een ontbijtbijeenkomst. Deze vindt plaats in de
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Middelburgse Abdij, van 8.30 tot 11.00 uur. Voor dit ontbijt
worden nieuw gekozen raadsleden uitgenodigd, maar ook andere
Zeeuwse volksvertegenwoordigers, bestuurders. en ambtenaren.
Tijdens een informeel samenzijn kunnen de nieuwe bestuurders
kennismaken met elkaar én van gedachten wisselen over
samenwerking in Zeeland. Zet deze datum dus alvast in uw
agenda! Op korte termijn ontvangt u meer informatie over het
programma.

70 miljoen van Rijk en regio voor versterking economie
Het Rijk reserveert 35 miljoen euro voor versterking
van leefbaarheid, kennis en innovatie en het
voorzieningenniveau voor bedrijven in Zeeland.
Dat maakte minister Schouten eerder deze maand
bekend.
Tijdens een bezoek aan Zeeland sprak de minister met het
College van Gedeputeerde Staten over de verdere uitwerking
van de plannen die Zeeland eerder had ingediend.
Zeeland is een van de regio’s uit het regeerakkoord waar
het kabinet de gebiedsgerichte aanpak tussen het Rijk en
regio’s wil versterken: een sterke regio betekent een sterke
samenleving.

Zeeland in Stroomversnelling

In het rapport Zeeland in Stroomversnelling zijn de
economische mogelijkheden van Zeeland genoemd op het
gebied van industrie, landbouw en toerisme. De afwezigheid
van grote steden, een krimpende en veranderende bevolking
en de aanwezigheid van een eilandenstructuur zorgen voor
specifieke knelpunten en bedreigingen. Het kabinet wil met
deze gebiedsgerichte aanpak een bijdrage leveren aan de
leefbaarheid voor de inwoners van Zeeland.
Het kabinet reserveert 35 miljoen euro. De verwachting is
dat een vergelijkbaar bedrag wordt geïnvesteerd vanuit de
regio. Zo ontstaat er een totale investeringsimpuls van 70
miljoen euro voor de regio. Waar in de eerste fase de nadruk
op economische structuurversterking lag, richten we ons
nu op de meer fundamentele kant: vestigingsklimaat en
leefbaarheid. U leest meer over in de nieuwsbrief Economische
Structuurversterking Zeeland:
https://voor.zeeland.nl/structuurversterking.

Interbestuurlijk programma
Het Interbestuurlijk programma (IBP) is het bestuursakkoord dat Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen
onlangs hebben afgesloten. Het IBP benoemt met welke opgaven overheden de komende jaren samen
aan de slag moeten. Dat zijn er tien.
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Voor Zeeland zijn deze thema’s niet nieuw. Er gebeurt al
veel, zeker als het gaat om het klimaat of versterking van de
economie. Toch zijn ook nieuwe initiatieven nodig. Daarom
heeft de Tafel van 15 afgesproken om uitgebreider bij deze

onderwerpen stil te staan. Dat gebeurt waarschijnlijk tijdens
het VNG-congres op 28 mei. Vooruitlopend hierop brengt een
voorbereidingsgroep momenteel in kaart wat de huidige stand
van zaken in Zeeland is. Binnenkort hoort u hier meer over.

Stroomlijning overlegvormen
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We schreven het al eerder: Zeeuwse bestuurders
treffen elkaar regelmatig bij een vergadering of
werkbijeenkomst. Bijvoorbeeld als het gaat om
aansturing van de lobby en het bepalen van de
onderwerpen waarop we voor Zeeland willen
samenwerken. Momenteel kent Zeeland
verschillende gremia die zich hiermee bezig houden.
Dat kan simpeler en efficiënter.

Nieuwe structuur Zeeuwse samenwerking
Raden, Staten en AB-leden
Tafel van 15 versie 2.0

Bestuurlijke
kerngroep
Regiobureau

In november 2017 stemde de Tafel van 15 in met een nieuw
en vereenvoudigd samenwerkingsmodel, op basis van drie
ringen. Het hart van de ring wordt gevormd door een compacte
bestuurlijke kerngroep van Zeeuwse overheden. De tweede
ring is een Tafel van 15 in nieuwe opzet (versie 2.0), waar alle
overheden kunnen aanhaken. In de buitenste ring is een plaats
voor alle Zeeuwse volksvertegenwoordigers.
De organisatie wordt ondersteund door een regiobureau, met
daarin enkele ambtenaren.
Na de bijeenkomst in november heeft de kring van
secretarissen stappen gezet om het gewenste model te gaan
realiseren. Bij alle gemeenten is gepeild of zij een bijdrage
kunnen leveren aan het regiobureau. Verder is er met de
Vereniging van Zeeuwse Gemeenten overleg gevoerd over de
vraag of en hoe overlap met de VZG-structuur kan worden
voorkomen.
Op basis van de reacties heeft de kring een opdracht voor een
kwartiermaker geformuleerd. Deze gaat de uitwerking van het
regiobureau verder oppakken. Er zijn immers veel zaken die op
korte termijn aandacht vragen, om in de nieuwe raadsperiode
met een gestroomlijnde overlegstructuur te kunnen werken.
Uiteraard worden ook de inzichten uit het spiegelingstraject
betrokken bij de uitwerking.

