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Inhoudelijk
Aanleiding

Op 14 mei is, tijdens een informatiebijeenkomst voor alle
gemeenteraden, de Algemene Vergadering van Waterschap
Scheldestromen en PS een gezamenlijk plan van aanpak, getiteld
"Zeeland ZO", over de toekomstige samenwerking van de Zeeuwse
overheden gepresenteerd.

Bevoegdheid

GS is bevoegd om besluiten te nemen over de dagelijkse samenwerking
met andere overheden.

Wat stellen GS voor?

Het college stelt uw voorzitter voor om PS in de gelegenheid te stellen
haar zienswijze over het plan van aanpak kenbaar te maken.

Argumenten

Er wordt voorgesteld om de samenwerking verder uit te werken aan de
hand van drie ontwikkelsporen: een bestuurlijk, een innovatief en een
organisatorisch spoor. Daarbij is het van belang los te komen van de
huidige bestuurlijke situatie en met een open houding v.w.b. de
uitkomsten. De focus ligt op het tot stand brengen van een veerkrachtige,
toekomstbestendige en, vanuit de optiek van de inwoners, herkenbare
overheid.

Doelen en effecten

De focus ligt op het tot stand brengen van een veerkrachtige,
toekomstbestendige en, vanuit de optiek van de inwoners, herkenbare
overheid.

Informeren

Hierover is niets opgenomen.

Uitvoering

-

Controle

Hierover is niets opgenomen.

Kosten en dekking

-

Overige informatie

De planning is er op gericht om een definitief plan van aanpak in
september 2014 aan de Tafel van 15 voor te leggen voor vaststelling.
Daarom vraagt het college de zienswijze voor 28 juli 2014 kenbaar te
maken.

Resultaat commissiebehandeling

Zoals besloten in de commissie is de conceptzienswijze in afstemming
met (de adviseur van) GS voorbereid.
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Geacht college,
In reactie op uw brief van 27 mei 2014 brengen wij u onze zienswijze ter kennis op het plan van aanpak Zeeland ZO
(Tafel van 15). Deze zienswijze is in de statenvergadering van 4 juli 2014 vastgesteld.
Steun
Op 20 juni 2014 heeft de statencommissie Bestuur, Financiën en Welzijn gesproken over het plan van aanpak.
Daarbij is waardering uitgesproken voor het initiatief van bestuurlijke vertegenwoordigers van de dertien Zeeuwse
gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland om tot een veerkrachtig bestuur in Zeeland te
komen. De voorgestelde aanpak van de Tafel van 15 om via drie sporen (bestuurlijk, innovatief en organisatorisch) dit doel te bereiken is als verfrissend gekenschetst en verdient steun.
Doel
De formulering "één, voor de bewoners herkenbare, overheid in Zeeland" kan tot misverstanden leiden. Dit kan
immers uitgelegd worden als een streven naar een wijziging in de bestuurlijke organisatie. Wij vinden het van belang, dat het doel duidelijk wordt geformuleerd en voor het begrip “één, voor de bewoners herkenbare, overheid in
Zeeland“ een alternatief wordt gezocht om verwarring te voorkomen.
Rol volksvertegenwoordigingen
De rol van de volksvertegenwoordigingen (gemeenteraden, algemene waterschapsvergadering en provinciale staten) in dit proces wordt genoemd bij de aandachtspunten, maar nog niet uitgewerkt. Dat kan vragen oproepen rond
de informatievoorziening, hoe de volksvertegenwoordigingen worden meegenomen in dit proces en hoe de controlerende taken van de volksvertegenwoordigingen gewaarborgd worden. Het is goed om in een planning helder te
maken hoe, wanneer en waarover besluitvorming van de volksvertegenwoordigende organen is voorzien.

V3.5

Communicatie
Wij vinden het belangrijk om te laten zien dat in dit proces maximale openheid en transparantie wordt nagestreefd.
Dat zou gestalte kunnen krijgen via een nader communicatieplan van de Tafel van 15, maar ook in de afweging van
welke stukken waar worden geagendeerd.

Resumé
Wij achten het van belang dat de Tafel van 15 de volksvertegenwoordigingen actief betrekt bij dit proces. Bijvoorbeeld door meer dan alleen de formele besluitvorming voor te leggen, maar ook door reactie te vragen op deelproducten of andere tussenstappen in het proces. Met het oog op het draagvlak en een goede start van het proces
geven wij in overweging om het aangepaste plan van aanpak ter goedkeuring voor te leggen aan alle betrokken
volksvertegenwoordigingen.
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