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Opmerkingen

Voorstel
Op verzoek van de Procedurecommissie zijn de heer Achtien (voorzitter van de werkgroep
Bestuurlijke vernieuwing) en mevrouw van der Flier (projectleider voorkantsturing Economisch
beleid) uitgenodigd om gezamenlijk de eerste ervaring/analyse van de werkgroep te bespreken van
de pilot-voorkantsturing en wat de Procedurecommissie hierin kan doen.
Opdracht Pilot voorkantsturing
Op 17 februari hebben Provinciale Staten besloten om middels de ‘pilot voorkantsturing en nieuw
economisch beleid’ de kaders voor het nieuwe economische beleid te ontwikkelen en deze aan GS
mee te geven.
De Staten waren akkoord met:
- het voorgestelde proces zoals beschreven in de startnotitie ‘Bestuurlijke vernieuwing;
ontwikkelen van een beleidsvormend proces met voorkantsturing en kaderstelling tijdens het
opstellen van nieuw economisch beleid
- De uitgangspunten:
1. Bereidheid om te experimenteren, leren en vernieuwen bij PS, GS en ambtelijke organisatie.
2. Explicieter waarderen van verschillende perspectieven op maatschappelijke vraagstukken.
3. Gefaseerde kaderstelling met tussentijds richtinggevende uitspraken door de commissie.
4. Monitoren en evalueren van het lerende proces door de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing
5. Maandelijkse agendering/werksessies ‘voorkantsturing economisch beleid’ in de commissie
EMS.
De kanttekening bij het voorstel was dat een vernieuwend proces zoals voorgesteld niet vanzelf gaat.
Het vraagt een andere tijdsinzet dan anders en vraagt om een constructieve samenwerking tussen
Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie. Zo’n nieuw proces kan veel
energie losmaken en leiden tot verrassende resultaten, het kan ook samengaan met gevoelens van
frustratie en ongemak. Ook die zijn echter onderdeel van het leren. Het is aan de start van het proces
nog niet duidelijk hoe lang het gaat duren. Dit is afhankelijk van de keuzes voor inhoudelijke
verdieping op sub-thema’s en de hoeveelheid stappen in het proces die nodig zijn om het gewenste
resultaat te bereiken. Het streven is om eind 2021 nieuw beleid door PS te laten vaststellen en in
2022 een nieuw programma uit te werken.
Agendering in de commissie EMS (gem. 60-90 minuten):
3 maart 2021
1ste werksessie
24 maart 2021
Voortzetting 1ste werksessie
14 april 2021
2de werksessie (avond)
2 juni 2021
3de stap
16 juni 2021
4de werksessie (laatste)

Digitale sessie
(Pexip, Miro & Mentimeter)
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28 juni 2021
30 augustus 2021
1 september 2021
22 september 2021

1ste verdiepingssessie (maandag)
2de verdiepingssessie (maandag)
Consolidatiesessie
Beeldvorming over Statenvoorstel
Kaderdocument

Geannuleerd (te weinig aanmeldingen)
Geannuleerd (te weinig aanmeldingen)
Digitaal
Fysiek

Beide gedeputeerden (Smelik & Appelman) hebben geen inhoudelijke rol gehad tijdens de
werksessie. Zij waren toehoorders.
In de commissie EMS van 1 september is aangegeven dat de ambtelijke organisatie zichzelf graag
uitnodigt om bij de fracties de bevinden en ervaringen (de voors & tegens) van de pilot op te halen
t.b.v. de evaluatie van dit lerende proces (alternatief is een inloopmoment om als fractie zelf binnen
te lopen bij de betrokken ambtenaren).
Achtergrond bijlage:

Statenvoorstel 17 februari 2021 - Startnotitie Bestuurlijke
vernieuwing - Ontwikkelen beleidsproces met voorkantsturing
Opdrachtformulier Werkgroep Bestuurlijke vernieuwing
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