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Geachte voorzitter,
Onlangs is het eindrapport “Als één overheid slagvaardig de toekomst tegemoet!” van de Studiegroep
Interbestuurlijke en financiële verhoudingen (hierna studiegroep) verschenen. De opdracht aan de
studiegroep was om een advies te geven om de randvoorwaarden voor een goede samenwerking tussen
overheden te actualiseren of te verbeteren. In de eindrapportage worden vier oplossingsrichtingen
geboden en bij iedere richting worden aanbevelingen gedaan. Aangezien dit rapport aan verschillende
overlegtafels wordt besproken, willen wij u van het bestaan van dit rapport graag op de hoogte brengen.
De eindrapportage vindt u hier.
De aanbevelingen uit dit rapport sluiten grotendeels aan bij de wijze waarop in Zeeland o.a. met
netwerksturing, invulling wordt gegeven aan het interbestuurlijk samenwerken. In Zeeland doen wij dit
o.a. langs de weg van het OZO (Overleg Zeeuwse Overheden) en de verschillende thema-groepen die
georganiseerd worden op belangrijke Zeeuwse en landelijke onderwerpen. Daarnaast voeren wij als
Zeeuwse Overheden een gezamenlijke lobby richting het Rijk en in Europees verband, wat bijdraagt aan
een sterk Zeeuws geluid en wat de Zeeuwse doelstellingen ten goede komt.
In de rapportage worden o.a. de mogelijkheden tot taakdifferentiatie en een gezamenlijke inzet op de
kabinetsformatie aangehaald. Wij zijn van mening dat de route die wij als college met de gezamenlijke
Zeeuwse overheden zijn opgegaan hiertoe perspectief biedt. Hoe wij als regio Zeeland hier invulling aan
kunnen geven en welke mogelijkheden hiertoe worden geboden vanuit het Rijk, bespreken wij aan
diverse (landelijke) overlegtafels, waaronder het IPO en gesprekken met BZK. Mochten de uitkomsten
van deze gesprekken hier aanleiding toe geven, zullen wij u daarover informeren.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
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