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Inhoudelijk
Aanleiding

Toenemend aantal maatschappelijke opgaven die alleen op te lossen
is wanneer gemeenten, provincies, waterschappen en rijk als één
overheid samenwerken richting partners.

Bevoegdheid

GS

Wat stellen GS voor?

Kennis te nemen van de informatie.

Toelichting

Om de tien in het interbestuurlijk programma genoemde opgaven
(blz. 6) wordt in het akkoord uitgegaan van de volgende punten:
1. Vervlechting tussen maatschappelijke opgaven vraagt om
samenwerking.
2. Voor het vertrouwen van de burger is opereren als één
overheid noodzakelijk.
De democratische legitimiteit van het openbaar bestuur vraagt om
continue aandacht. De burger verwacht van overheden dat zij
a) concrete maatschappelijke resultaten boeken (samen met private
partners)
b) burgers op alle niveaus betrekken bij besluitvorming
c) steun geven aan initiatieven vanuit de samenleving
d) transparant en begrijpelijk verantwoording afleggen over hun
optreden.
3. Maatschappelijke opgaven worden meer op sub- en
supranationaal niveau aangepakt.
Voor steeds meer maatschappelijke opgaven wordt op regionaal
niveau naar oplossingen gezocht. Denk aan de grote hoeveelheid
gemeenschappelijke regelingen (bijv. veiligheidsregio,
arbeidsmarktregio en andere bovengemeentelijke
samenwerkingsverbanden). Ook zien we dat er regionaal en lokaal
grote verschillen zijn in opgaven, problemen en kansen. Daarom
zullen we in het IBP meer gebruik maken van kansen op
regionale/gebiedsgerichte ontwikkeling en deals tussen bedrijfsleven
en overheden. Tot slot is samen optrekken van overheden in Europa

steeds meer van belang om effectief op te treden en mogelijke
implementatieproblemen van wet- en regelgeving te signaleren.
In het licht van deze ontwikkelingen maken de gezamenlijke
overheden een vliegende start met een interbestuurlijk
programma en een gezamenlijk agenda.
Overheden zetten in op urgente maatschappelijke opgaven, die
alleen gerealiseerd kunnen worden door een gezamenlijke inzet.
Daarnaast houden we oog voor dwarsverbanden tussen deze
opgaven, voor overkoepelende thema’s en voor andere initiatieven
die raken aan onze gezamenlijke agenda.
We werken vanuit het besef dat we voortgang willen boeken op de
opgaven en in de wetenschap dat we elkaar hiervoor nodig hebben.
Ieder draagt daaraan bij vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid.
Wij werken samen op basis van een gelijkwaardig partnerschap,
waarin elke partner eventuele financiële of wettelijke belemmeringen
en kansen bespreekbaar kan maken.
Als start worden op vijf onderdelen afspraken gemaakt.
1. Gezamenlijke agenda
2.Uitgangspunten samenwerking
3.Programmastructuur
4.Vervolgproces en tijdpad
5. Financiële uitgangspunten
Kosten en dekking
Overige informatie

Afdoeningsvoorstel aan PS is deze brief over te dragen aan de
commissie Bestuur van 16 maart 2018.

