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Geachte voorzitter,
Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van het rapport dat de onderzoekscommissie Sloeweg op
4 november 2015 heeft gepresenteerd.

In de commissie Bestuur van 20 november 2015 hebben we al een korte mondelinge reactie gegeven en in
algemene zin onze waardering uitgesproken voor het rapport.
Met het oog op de behandeling in uw Staten willen we u ook een korte schriftelijke reactie geven en enkele
suggesties aanreiken.
Veel van het werk van de commissie roept bij ons college herkenning op. Het rapport sterkt ons ook in de
overtuiging dat er zowel voor het college als voor de organisatie een ontwikkelopgave ligt. Inmiddels is
daarmee ook een start gemaakt.
In de commissiebehandeling is daarnaast behoefte gebleken aan versterking van de kaderstellende en con¬
trolerende rol van PS. Ons college ziet voor zichzelf ook een aantal mogelijkheden om de informatievoor¬
ziening en de processen te verbeteren, zodat PS beter in staat worden gesteld om de kaderstellende en con¬
trolerende rol uit te voeren. Vanuit ons college willen we graag onze bijdrage leveren aan dergelijke verbete¬
ringen.
Het herdefiniëren van rollen, processen en verwachtingen vormt geen zaak van alleen het college of alleen
PS. Zij vormen immers samen het bestuur van Zeeland en zijn complementair. De aanbeveling om te inves¬
teren in de onderlinge verhoudingen en synergie, spreekt ons dan ook zeer aan.
We onderscheiden- in lijn met het rapport van de commissie - drie aandachtsgebieden:

1. Organisatie-ontwikkeling
Met betrekking tot de ontwikkeling van de organisatie hebben we -in lijn met de rapportage van Necker
van Naem- een ontwikkeltraject in gang gezet. Zoals u toegezegd zullen we daaromtrent nog voor de kerst
van 2015 onze voornemens toesturen.
2.

Versterking van de kaderstellende rol.
Wij hebben al opdracht gegeven om een statenvoorstel voor te bereiden voor de invulling van een kader
voor grote (infrastructurele) projecten en de criteria voor het benoemen van projecten als groot project, op
basis van de voorzet van de onderzoekscommissie. Wij verwachten daarover begin 2016 met u in gesprek
te gaan.
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Ook zien we dat het nodig is de kaderstellende rol voor andere projecten, opgaven en taken opnieuw te
definiëren. Dat hangt ook samen met de opmerkingen die daarover in Kompas 2020 zijn gemaakt en
waarvoor op 10 oktober jl al een Zeeuwse basis werd gelegd. De komende tijd willen we u eerder en
'anders’ betrekken op het niveau van het te volgen proces c.q. de invulling van de kaderstellende rol van
Provinciale Staten.
3.

Versterken van de controlerende rol Voor de invulling van de controlerende rol van Provinciale Staten
staan al verschillende instrumenten open. Het college is zeer bereid om mogelijke verbeteringen daarin te
faciliteren. Om de controlerende rol vanuit het college goed te kunnen ondersteunen, verdient het aanbev¬
eling dat bij de kaderstelling goed wordt vastgelegd welke voortgangsinformatie nodig is. In die zin is het
wellicht wenselijk de toezending van informatie door het college nadrukkelijker te linken aan de vraag om
welke reden deze wordt toegezonden en dient een goede balans te worden gehouden tussen het
toezenden van zoveel mogelijk informatie enerzijds en de toezending van alleen gerichte informatie an¬
derzijds.
De inzet van het controle-instrument van PS kan ook worden uitgebreid. Zo is bij andere overheden posi¬
tieve ervaring opgedaan met een gezamenlijke audit-commissie, die één of twee keer per jaar bepaalde
onderwerpen goed in beeld brengt. Deze en andere suggesties brengen we graag onder uw aandacht
om bij te dragen aan de versterking van de controlerende rol van de Staten.

Hoogachtend,
gedeputeerde staten,

/s. J.M.M. Pofmin, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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