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ln het coalitieakkoord 2011 - 2015, Flevoland, zelfstandig en uniek is uitgesproken dat 
samenwerking voor ons van essentieel belang is om te realiseren wat goed is voor Flevoland. Meer 
bereiken door krachten en middelen samen te brengen in vitale coalities. Over deze aanpak hebben 
uw staten een tweetal moties aangenomen, gericht op het actualiseren van het Beoordelingskader 
Verbonden partijen. Ten principale hadden deze betrekking op de kaderstellende en controlerende 
rol van uw Staten ten aanzien van vitale coalities. In de panoramaronde van 11 januari 2012 is dit 
onderwerp met u besproken. 

Naar aanleiding van deze discussie hebben wij onze visie verwoord in de bijgaande nota 'Visie op 
Samenwerking': hoe geven wij inhoud aan samenwerking. Het stuk gaat ook in op de rolverdeling 
tussen onze beide colleges hierbij. Met deze visie als uitgangspunt hebben wij vervolgens een 
concept voor het door u gevraagde Beoordelingskader Samenwerking opgesteld. Het 
Beoordelingskader Verbonden partijen, in 2008 vastgesteld, is hiervan een onderdeel. Wij menen 
dat dit Beoordelingskader kan dienen als instrument voor de door u gewenste sturing en beheersing 
van samenwerkingsrelaties. En daarmee beschouwen v^ij dit Beoordelingskader als een algemeen 
kader voor samenwerking. 

Graag bespreken we met u in de opinieronde van 18 april in hoeverre dit kader beantwoordt aan uw 
behoefte aan een werkbaar instrument om inhoud te kunnen geven aan uw kaderstellende en 
controlerende rol ten aanzien van samenwerkingsrelaties. We gaan er ook van uit dat deze stukken 
en de discussie op 18 april voor een belangrijk deel antwoord zullen geven op de door D'66 op 29 
maart ingediende Statenvragen over vitale coalities. 

Afhankelijk van de uitkomst van de bespreking van 18 april, zal het Beoordelingskader 
Samenwerking worden geagendeerd voor de opiniëronde van 30 mei of 20 juni, waarna 20 juni of 11 
juli de besluitvorming kan plaatsvinden. 
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Samenwerking als bestuursstijl 

Een centraal element van de bestuursstijl van ons college is het zoeken van samenwerking met 
andere publieke en private partijen in vitale coalities. Het doel hiervan is de verschillende krachten 
en mogelijkheden te bundelen om inhoud te geven aan een gezamenlijk doel: de verdere 
ontwikkeling van Flevoland. Deze aanpak moet niet alleen de financiële draagkracht voor de 
ontwikkeling van onze provincie vergroten, maar ook het maatschappelijke draagvlak voor onze 
activiteiten verbreden door private organisaties, instellingen en bedrijven inhoudelijk te betrekken 
bij de ontvnkkeling van onze provincie. Samen tot resultaten komen op basis van gedeelde doelen, 
ofwel co-creatie en co-financiering, ln het coalitieakkoord noemen we dit vitale coalities. 

Natuurlijk zijn vitale coalities geen doel op zichzelf. Ze zijn een middel om meer voor deze 
provincie te bereiken dan we puur op eigen kracht zouden kunnen met de middelen die ons ter 
beschikking staan. Op deze v^jze kan onze provincie ook met beperkte financiële middelen als 
zelfstandige en unieke provincie inhoud blijven geven aan haar rol als regionaal bestuurder en is 
schaalvergroting niet nodig. 

Deze bestuursstijl van resultaatgerichte samenwerking is enerzijds een manier om een 
hefboomeffect te creëren op de provinciale middelen die we inzetten. Anderzijds is het ook een 
wijze van besturen die aansluit bij recente maatschappelijke ontwikkelingen. De overheid is steeds 
minder de alwetende regelaar waar alle kennis zich concentreert en die in volstrekt isolement tot 
beslissingen komt. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties v/illen ook worden 
betrokken bij ontv\nkkelingen waaraan zij belang hechten. Vaak zijn zij zelfs beter geëquipeerd dan 
de provincie om tot concrete resultaten te komen. De bestuursstijl gericht op vitale coalities is een 
modern antwoord op deze maatschappelijke ontv\nkkeling. Op deze wijze kan onze provincie ook 
met beperkte financiële middelen als zelfstandige en unieke provincie inhoud blijven geven aan 
haar rol als regionaal bestuurder en is schaalvergroting niet nodig. 

Met deze nota beogen we tegemoet te komen aan de in een tweetal moties geformuleerde wens 
van Provinciale Staten (PS) om het Beoordelingskader Verbonden partijen te actualiseren. Deze 
actualisatie vinden PS nodig omdat de inzet van vitale coalities een andere manier van bestuurlijke 
en politieke sturing en beheersing vragen. PS vallen hun kaderstellende rol goed uitvoeren en 
menen dat een actueel beoordelingskader daarvoor een geschikt instrument is. Daartoe is het 
Beoordelingskader Verbonden partijen verbreed naar een Beoordelingskader Samenwerkingsrelaties. 
Die verbreding is echter veel meer dan alleen het toevoegen van een 'afvinklijst' voor vitale 
coalities. Het is de uitkomst van een andere bestuursstijl, een andere kijk op hoe onze provincie 
inhoud zou moeten geven aan haar taken en rol. Het ten principale zoeken van samenwerking op 
basis van co-financiering en co-creatie roept fundamentele sturingsvragen op, met name over de 
kaderstellende en controlerende rol van PS. Wij denken dat het Beoordelingskader 
Samenwerkingsrelaties, op basis van onze visie op samenwerking zoals in deze notitie geformuleerd, 
een goed afwegingskader biedt voor het aangaan van een samenwerkingsverband en een instrument 
voor PS om inhoud te geven aan haar kaderstellende en controlerende taak. . 

ln deze visie geven v^j aan hoe wij door samenwerking onze doelen dichterbij brengen, ln hoofdstuk 
1 zetten v/ij op een rij welke verschillende vormen van samenwerking we onderscheiden en welke 
kenmerken deze hebben. 

Hoofdstuk 2 beschrijft hoe we kunnen sturen op samenwerking, ln feite is daarbij de cruciale vraag 
langs welke weg het provinciale doel het best wordt bereikt. Dit hangt van vele factoren af. Die 
factoren zijn uitgewerkt in een aantal vragen die gesteld kunnen worden voordat een besluit wordt 
genomen. 

ln hoofdstuk 3 beschrijven we de fases die een samenwerking doorloopt en wat per fase de rol van 
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten is. 



1. De verschillende gedaanten van samenwerking 
De provincie werkt aan de realisatie van maatschappelijke doelen en effecten in de Flevolandse 
samenleving. Zij doet dit op verschillende manieren. Hieronder is zichtbaar gemaakt welke 
methoden kunnen worden onderscheiden. 

• Zelf doen 
Dit betekent dat er sprake is van de uitvoering van taken door de provinciale organisatie. 

• Inkoop 
Wanneer de provincie besluit om taken uit te besteden en de uitvoering door derden aan te sturen 
is sprake van een inkoopproces, waarbij er een relatie van opdrachtgever-opdrachtnemer ontstaat 
en waarbij aan de hand van een programma van eisen prestaties en doelen worden overeengekomen. 

Deze notitie over samenwerken richt zich vooral op de laatste drie. De verdikte lijnen geven aan 
waar verdere uitwerking nodig is. Uiteindelijk leidt dit tot een afwegingskader. 

Maatschappelijke effecten door I met de provincie Flevoland 
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• Subsidie 
Bij het verlenen van subsidie probeert de provincie een maatschappelijk rendement te bereiken 
door een opdracht of een taak te verlenen aan een daarvoor geselecteerde organisatie. Uiteraard 
kan het om meer dan één organisatie gaan. Deze organisatie is gekozen op basis van kwalificaties en 
geschiktheid. De beoogde doelen en resultaten zijn geformuleerd en de subsidierelatie krijgt de 
ruimte om binnen aangegeven bandbreedte aan het werk te gaan. De subsidiënt kan samenwerking 
zoeken met derden. De relatie wordt gekenmerkt door een financiële en een inhoudelijke 
betrokkenheid. Daarbij bepaalt de provincie in hoge mate of aan de verwachtingen is voldaan. 
Monitoring, bijsturing, verantwoording en evaluatie nemen in belang toe. De bijdrage aan 
provinciale doelstellingen is evident. 

• Deelnemen 
De provincie kan een andere vorm van samenwerking kiezen: die van een deelname. Hiervan is met 
name sprake bij verbonden partijen. Deze kenmerkt zich door een financiële en bestuurlijke relatie 
tussen de provincie en het bedrijf waarmee wordt samengewerkt. Er zijn diverse mogelijke 
manieren om de deelname vorm te geven. In de figuur zijn de BV, NV en de stichtingsvorm genoemd, 
maar andere varianten zijn mogelijk. Daarbij is in meer of mindere mate sprake van een verticale 
aansturing en controle. De provinciale inbreng is voornamelijk verticaal van karakter, zoals blijkt 



uit de bestuurlijke en financiële inbreng. In de meeste gevallen ontstaat hierbij een verbonden 
partij. 

• Samenwerken 
Niet alleen de provincie Flevoland heeft ambities en w\[ deze realiseren al dan niet met hulp van 
anderen. Met name bij de laatste twee vormen van samenwerking is het ook denkbaar dat de 
provincie niet op de eerste rij zit, maar gevraagd wordt voor een deelname of partnerschap. Het is 
heel goed denkbaar dat Flevoland "ten dans wordt gevraagd". Bijvoorbeeld door een andere 
overheid of een samenwerkingsverband van bedrijven. Dit kan betekenen dat de provincie niet de 
initiatiefnemer is, maar wordt gevraagd om te participeren met kennis, geld, of bestuurlijke 
inbreng om een gedeeld belang te realiseren. Het gevolg is dat andere partners de ambitie bepalen. 
Daarbij betrekken zij de provincie Flevoland omdat zij vinden dat deze kan bijdragen aan hun 
belang. Ook hierbij is een scala aan mogelijkheden van vaste en losse relaties. Voorbeelden zijn een 
netwerkorganisatie zonder structuur, een platform, een tijdelijke stuurgroep, een publiek-private 
samenwerking, een gemeenschappelijke regeling. 



2. Hoe sturen we samenwerking? 

Samenwerken is een kunst 

Er zijn vele mogelijkheden om samen te werken. Maar wanneer is een samenwerking goed en 
effectief? Brengt de samenwerking het resultaat dichterbij of is het een excuus om niet effectief te 
worden en is bureaucratie en stroperigheid het gevolg? Samenwerken is in feite een 
evenwichtskunst: het evenwicht tussen maximaal eigenbelang en ruimte geven aan andere belangen. 

Goede samenwerking vraagt om gedegen voorbereiding, keuzes maken en ook -als dat nuttig of 
nodig is- bijsturing tijdens de periode van samenwerking. En samenwerking vereist ten principale 
vertrouwen in en ruimte voor de partners waarmee een samenwerking wordt aangegaan. Immers, 
het principe van co-creatie veronderstelt dat de provincie niet op voorhand al haar doelen concreet 
vastlegt. Waar in het verleden vaak eerst alle doelen heel concreet en gedetailleerd werden 
vastgelegd en vervolgens werd gezocht naar partijen die konden helpen bij de uitvoering van onze 
doelen, gaat het bij vitale coalities meer om het benoemen van gezamenlijke doelen. Er moet enige 
ruimte bestaan om partners te vinden op basis van gedeelde belangen en met deze partners tot 
gezamenlijke doelen te komen. Dit gaat in wezen om de vraag hoe - en vooral op welk moment - in 
deze bestuursstijl de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten het best tot zijn 
recht komt. 

Daarbij is het van belang dat het proces van de vorming van vitale coalities een aantal fases 
doorloopt. Deze fasering biedt een goede ingang voor sturing op samenwerking. In het vervolg van 
deze nota worden de verschillende fases verder uitgewerkt en wordt per fase aangegeven hoe PS en 
GS inhoud kunnen geven aan hun sturende rol om de gewenste effecten te realiseren. Veel hangt af 
van de volgende aspecten: 
1. het doel waarvoor samenwerking wordt gezocht 
2. de rol en positie van de Provincie Flevoland ten opzichte van die doelstelling 
3. de rol en positie van andere mogelijke partners 
4. de meerwaarde van samenwerking boven een solistische aanpak 
5. de vnjze van sturing en beheersing van de samenwerking 
6. de fase van de samenwerking 
7. de vormgeving van de samenwerking 
8. de risico's van de samenwerking. 

Randvoorwaarden voor succesvolle samenwerking 

Samenwerking is een goede methode om doelen te bereiken. Door samen te werken met één of 
meer partners kan de provincie er voor zorgen dat er meer maatschappelijk effect tot stand komt. 
Dit betekent 
• meer doelbereik 
• efficiency, kostenbesparing 
• delen van kennis en expertise 
• betere benutting van kwaliteiten 
• minder kwetsbaarheid 
• meer kritische massa 

Goede samenwerking is gebaseerd op een aantal randvoorwaarden. Succesfactoren zijn: 
• de provincie heeft duidelijke doelen voor ogen 
• de provincie heeft het vermogen om samen met anderen maatschappelijke doelen te (willen) 

realiseren. Dit vermogen houdt in 
1. goed ontvflkkelde antenne voor de veranderde omgeving 
2. geborgde kwaliteit van taakuitvoering 
3. er zijn geen kwetsbare functies 
4. voldoende investering in kennis en expertise 
5. de provincie is verbindend, goed in relatiebeheer en in netwerken 
6. in staat om maatwerk te leveren als dat nodig is. 

• de uitvoering van samenwerking is efficiënt en transparant 



• het samenspel ambtelijke organisatie - bestuur - politiek is adequaat georganiseerd 

Uitgangspunten voor samenwerking 

0 We hebben onze partners nodig om Flevoland te ontv/ikkelen. Vanuit onze bestuursstijl menen 
we dat wij gezamenlijk meer bereiken voor ons grondgebied dan als provincie alleen. De 
veranderde rol en positie van de provincie als middenbestuur en de focus op kerntaken heeft 
deze noodzaak versterkt. 

0 We werken samen wanneer dat doelmatig is bij de uitvoering van onze wettelijke taken dan wel 
om onze prioritaire maatschappelijke opgaven te realiseren, zoals deze door PS zijn vastgesteld. 
PS stellen vast welke opgaven prioritair zijn, waarbij zij zich op de belangrijkste en de 
strategische doelen concentreren. 

E Wij nemen geen taken en verantwoordelijkheden over van andere overheden, maatschappelijke 
organisaties en instellingen. 

0 Wij werken samen op basis van heldere afspraken met onze partners: 
• Samenwerkingsovereenkomst, businesscase en startnotitie worden voorgelegd aan GS en PS, 

voorafgaand aan de samenwerking met doel en resultaat, rol provincie, financiële gevolgen, 
risicomanagement en exitstrategie van de samenwerking. 

• GS zijn verantwoordelijk voor de samenwerking, periodieke terugkoppeling aan PS over de 
voortgang 

• Er is een coördinerend portefeuillehouder aangewezen, met name voor gebiedsgerichte opgaven. 
0 We leren van samenwerking: 
• We evalueren 
• We delen kennis en ervaringen met partners 

• We herijken periodiek de samenwerking (minimaal eens per collegeperiode) 

Relevante aspecten in de samenwerking 

Gedeelde belangen 
Partijen die samenwerken hebben daarbij belangen. Deze belangen zijn voor iedereen anders. 
Samenwerking slaagt niet indien elk van de partners uitsluitend en volledig gericht is op het eigen 
belang en niet op zoek gaat naar gedeelde belangen. Uiteraard is in een verticale samenwerking de 
belangencongruentie anders van aard dan wanneer in een vorm van gelijkwaardigheid partners 
elkaar zoeken en vinden. 

Wederzijds respect en vertrouwen 

a. Doelen bepalen 
Van te voren moeten doelen goed worden overeengekomen. In een eerste verkennende fase kan dit 
globaal zijn, maar in de volgende fase waarin afspraken moeten worden gemaakt moeten de 
verwachtingen goed worden uitgesproken, verwachtingen gedeeld en beoogde resultaten 
geformuleerd. Dit is een belangrijke fase omdat de belangen van de deelnemers en de redenen 
waarom zij partner zijn van een samenwerking verschillend zijn. 

b. Rollen beschrijven 
Binnen een samenwerking heeft iedere partner een rol. Deze rol kan van fase tot fase veranderen 
en dit kan geleidelijk en vrijwel ongemerkt zich ontv^kkelen. Het is in de samenwerking van belang 
deze rollen periodiek te benoemen. Voor de provincie kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt 
van een diverse indelingen, zoals de rollen in het Omgevingsplan en die uit te bestuurskrachtmeting. 
Deze laatste sluit het meest aan bij de huidige filosofie van de provincie en wordt daarom hierbij 
aangeduid^: 

1. Beleidsbepaler 
In deze rol bepaalt het provincie wat zij wil bereiken en welke instrumenten zij daarvoor inzet. De 
provincie formuleert randvoorwaarden en geeft richting aan beleidsontv^'kkeling van andere actoren. 

Bestuurskrachtmeting Randstadprovincies, 2010, pagina 18,19 



2. Regisseur 
In deze rol zet de provincie zich in om via haar netwerk alle relevante partijen aan tafel te krijgen, 
coalities te smeden en te activeren om gezamenlijk resultaten te boeken of anderen in staat te 
stellen resultaten te behalen. De provincie opereert als procesregisseur van beleidsvormingen 
mogelijk ook van de uitvoering. 

3. Stimulator 
In deze rol heeft de provincie de functie van aanjager door via haar invloed, netwerk en/of 
financiële middelen iets van de grond proberen te krijgen. 

4. Belangenbehartiger 
De provincie heeft toegang tot bepaalde kringen die moeilijk toegankelijk zijn voor particulieren en 
bedrijven. In de rol van belangenbehartiger kan de provincie lobbyen voor de regionale belangen, 
bijvoorbeeld in Den Haag en in Brussel. De provincie kan deze lobby ook samen met haar partners 
voeren. 

5. Uitvoerder 
In deze rol voert de provincie zelf taken uit, zelfstandig of in samenwerking met partners, biedt 
diensten en producten aan burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden 
aan en handelt aanvragen en informatieverzoeken af. 

6. Toezichthouder 
De provinde is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van haar eigen regelgeving en van 
door haar afgegeven vergunningen. Ook houdt de provincie toezicht op andere overheden, zoals 
gemeenten en waterschappen. Indien in de toezichthoudende rol onregelmatigheden blijken, treedt 
de provincie handhavend op. 

c. Verantwoordelijkheden toewijzen (bestuur en toezicht) 
Hieronder wordt verstaan dat regelmatig worden nagegaan v/ie waarvoor verantwoordelijk is. Dit 
hangt af van de losse of vaste structuur die wordt overeengekomen. Governance is hiervoor het 
verzamelbegrip dat vooral in samenwerkingsrelaties cruciaal is. Na de initiatieffase waarin de 
samenwerking wordt afgetast wordt de wederzijdse afhankelijkheid groter. De partijen hebben zich 
immers aan een doel en aan resultaten gecommitteerd. Opinievorming en besluitvorming moet 
plaatsvinden door de juiste personen, met voldoende vrijheid en mandaat om stappen te kunnen 
zetten. Ditzelfde geldt voor de fase waarin definitieve beslissingen vallen, risico's worden ingeschat 
en de uitvoering ter hand wordt genomen. Bij deze trajecten moeten rollen en 
verantwoordelijkheden goed zijn belegd en afgestemd. In veel gevallen moet dit schriftelijk worden 
vastgelegd. Besturen, plannen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden zijn aspecten die in 
dit kader moeten worden uitgewerkt en afgestemd. Communicatie is cruciaal. In ieder geval in 
horizontale samenwerkingsrelaties waarbij vertrouwen een grote rol speelt worden andere vormen 
van verantwoording en toezicht toegepast, zoals publieke verantwoording 

d. Beleid en verantwoording goed regelen 
De samenwerkingsvorm bepaalt zelf hoe beleid en verantwoording wordt vormgegeven. Ook hier 
geldt dat dit per fase verder wordt uitgewerkt. Relevante aspecten zijn: 

informatievoorziening, bronnen en informatieniveaus, gegevensbeheer,commumcatie met 
belanghebbenden. 
kwalitatieve aspecten als integriteit, rechtmatigheid, verwachtingen van de gewenste kwaliteits 
van de resultaten 
verantwoording en borging: voortgangsbewaking, rapportages, verantwoording, 
risicomanagement 
goede interne organisatie, goede financiële functie. 

e. Overige randvoorwaarden bij samenwerking 
Er zijn veel aspecten die bij een samenwerking relevant kunnen zijn. De meest voor de 
handliggende aspecten vormen de randvoorwaarden voor goede samenwerking 

de provincie voldoet aan de wettelijke verplichtingen 
er moeten praktische afspraken zijn over de winst/verlies uitkering 
hetzelfde geldt voor reservevorming 
in de overeengekomen samenwerking is een exit-strategie uitgewerkt 



wat beloningsstructuur betreft sluiten v/ij aan bij de landelijke codes en afspraken 
Waar dat kan wordt duurzaamheid en MVO ingebracht als rode draad van dit college 
Vooraf wordt overeengekomen hoe in de samenwerking aspecten worden meegenomen als: 
kwaliteitsborging, toepassing codes, rechtmatigheid, certificering, accountantsverklaring. 

Bestuursstijl van het college 

Als dagelijks bestuur van de provincie voert het college de kaders van Provinciale Staten uit. 
Daarvoor moet het college een aanzienlijke mate van vrijheid van handelen hebben. Provinciale 
Staten stellen de kaders vast en controleren of het college daarbinnen tot uitvoering overgaat en de 
resultaten weet te bereiken. Uitgaande van een verregaande vorm van horizontale samenwerking 
moeten vooraf afspraken worden gemaakt over de rol en inbreng van Provinciale Staten. Een 
vraagstuk uit de samenleving wordt opgepakt met inzet en kennis uit die samenleving. De 
volksvertegenwoordigende taak van (de leden van) Provinciale Staten zorgen voor een goede 
aansluiting op een maatschappelijke behoefte. Provinciale Staten moeten de kaders en 
randvoorwaarden aanreiken. Een te krappe kaderstelling kan een proces van samenwerking 
beklemmen. Samenwerkingsprocessen zijn vaak doelzoekend. 

Provinciale Staten en samenwerken op hoofdlijnen 

Hoe zien vnj de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten in geval van 
samenwerking? Uitgangspunt is dat Provinciale Staten sturen op de hoofdlijnen van beleid. Het 
college voert binnen de aangereikte kaders aan de realisatie van de doelstellingen. De ontv/ikkeling 
van het dualisme is daarvan een uitingsvorm. Provinciale Staten op zoek moeten naar hun rol op de 
grote lijnen en de realisatie van de strategische doelen. 

Allereerst hangt veel af van de vorm van de samenwerking die wordt gekozen. In het licht van onze 
bestuursstijl v/illen v/ij meer dan voorheen een beroep doen op derden. Via verrassende 
combinaties en co-creatie en cofinanciering worden belangen gebundeld om de gewenste 
verandering in Flevoland tot stand te brengen. In die gevallen zijn de wettelijke bepalingen van 
verbonden partijen ontoereikend dan wel gaan deze te ver. Ons college v/il de maatschappelijke 
effecten bereiken op de meest efficiënte en effectieve manier en zet daarvoor onorthodoxe 
combinaties in. 

Deze ontv/ikkelingen vragen ook om aanpassingen bij Provinciale Staten, want het geven van 
vertrouwen en het werken met wederzijds respect vraagt om het bieden van ruimte. Ruimte die 
nodig is om de energie vrij te maken om veranderingen van de grond te krijgen. Zij moeten 
daarvoor dan wel door het college in de gelegenheid worden gesteld, zowel in kaderstelling als ook 
in beheersmatige en controlerend opzicht. Wij concentreren ons op drie aspecten, die in het 
Beoordelingskader verbonden partijen reeds zijn toegelicht. 

Afspraken 

Samenwerken kan niet vrijblijvend zijn. Er is een vorm van regulering en vastlegging nodig. In het 
begin is er sprake van een idee of een initiatief en hoeft er nog weinig vastgelegd te worden. 
Naarmate de verkenning vordert en de samenwerking serieuze vormen aanneemt moeten afspraken 
worden vastgelegd. Dit kan verschillen per samenwerkingsvorm en per situatie, maar zeker per fase. 

Governance - bestuurlijke relatie en bestuurlijke inbreng 

Zowel Provinciale Staten als het college hechten aan een goed geregelde governance. 
Kortheidshalve verv/ijzen w\j naar de code Good Governance die v/ij onderschrijven en als hanteren 
bij het aangaan van samenwerkingsverbanden. 

Sturing en beheersing 

Als er sprake is van een samenwerkingsrelatie moeten doelen worden bereikt. De deelnemers v/illen 
weten wat er gebeurt, of de voortgang volgens planning verloopt, of de middelen goed worden 
besteed. Over deze voortgang moeten de partijen verantwoording afleggen, rapporteren, besluiten 
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nemen, bijstellen en dergelijke. Voordat de samenwerking definitief wordt aangegaan moeten 
hierover afspraken worden gemaakt. 

Risico's en risicotolerantie 

Uit samenwerking kunnen mooie resultaten voortkomen, maar er is ook sprake van grotere 
onzekerheden wanneer een aantal partijen gezamenlijk iets wil verwezenlijken. Zeker als het gaat 
om omvangrijke gebiedsontwikkelingen kan het over grote financiële risico's gaan. Maar ook in 
kleinere vormen van partnerschap kunnen grote bestuurlijke of politieke ongelukken voorkomen. 
Om daar greep op te hebben en houden is het nodig die risico's onder ogen te zien, ze te benoemen 
en te analyseren. En waar mogelijk maatregelen te treffen. Bij samenwerkingsrelaties komt daar 
een dimensie bij omdat er sprake moet zijn van onderling vertrouwen. Vertrouwen bestaat bij 
openheid van zaken en elkaar aanspreken op aanwezige of mogelijk risico's. Daarin moeten de 
partners elkaar vinden in afspraken over hoe met risico's wordt omgegaan. En er moet met respect 
worden omgegaan met "anders denkenden". Risicogedrag is voor een ondernemer anders dan voor 
een publiek bestuurder. Het voorgenomen risicogedrag moet dan ook onderdeel zijn van het overleg 
in de verschillende stadia van samenwerking. 



3. De fases van samenwerking 

De provincie Flevoland vindt samenwerking een belangrijke manier is om de maatschappelijke 
doelen te bereiken. Natuurlijk kan de provincie een aantal taken zelf doen of zorgen dat taken 
worden uitgevoerd door taken of werkzaamheden uit te besteden. Maar samenwerking is in de visie 
van dit college een betere optie en wordt gehanteerd als uitgangspunt bij het maatschappelijk 
handelen. Dit v^jkt af van de traditionele benadering waarbij de overheid bepaalt wat er in de 
samenleving moet gebeuren. Een dergelijke verticale vorm van aansturing en beheersing wordt 
vervangen door een horizontale sturingsmethodiek, die tevens vraagt om nieuwe vormen van 
beheersing en verantwoording. De drie hoofdvormen van samenwerking zijn in hoofdstuk 1 al 
genoemd: subsidie verlenen, deelnemen en samenwerken. 

1. Subsidies 

Samenwerking kan worden vormgegeven door middel van subsidies. In het kader van de nieuwe 
bestuursstijl wordt subsidie doelgerichter ingezet. Dit vraagt een omslag bij ons als provincie maar 
ook bij de subsidiënt. Centrale vraag is of het provinciaal doel wordt bereikt met de verstrekte 
bijdrage. De provinciale doelen worden scherper omschreven en zijn gerelateerd aan de kerntaken 
van de provincie gebaseerd op het nieuwe Profiel provincies. 

Toelichting Provinciale 
instrumenten 

GS 
"hoe 

Gebaseerd op de doelstellingen van het 
collegeuitvoeringsprogramma wordt de keuze gemaakt of 
subsidie wordt verstrekt. 

De organisatie verstrekt de subsidies als aangetoond wordt 
dat daarmee aan het doelbereik wordt bijgedragen. Er is 
een soort relatie van opdrachtgever-opdrachtnemer 
waarbij accountmanagement en contractbeheer en 
controle op doelbereik en prestaties worden gemanaged. 

Hierover wordt gerapporteerd aan het college. 

Beleidsregels subsidie 
subsidieverlening 
programma van eisen 
rapportage voortgang en 
doelbereik 
evaluatie van subsidies 

Rol PS 
"wat" 

De kaders van de staten zijn de provinciale doelstellingen 
waarvoor expertise wordt ingeschakeld. 

Meerjarige evaluaties kunnen met de staten worden 
besproken 

Jaarlijkse lijst subsidies 
budget via begroting 
vaststellen subsidiekader 
subsidieverordening 
Meerjarige evaluaties 
subsidieverordeningen 

Deelneming 

Onder deelnemingen worden de participaties van de provincies verstaan in NV's, BV's en overige 
verbonden partijen. Hierover is een Beoordelingskader verbonden partijen opgesteld. Dit 
beoordelingskader is door Provinciale Staten vastgesteld en voldoet. Belangrijkste kenmerken van 
verbonden partijen zijn: 

0 Privaatrechtelijk of publiekrechtelijke organisaties waarin een provincie of gemeente een 
bestuurlijk en financieel belang heeft. 

0 Bestuurlijk belang gaat om zeggenschap middels bestuur of stemrecht 

0 Financieel belang: investeringen, leningen en garanties, waarbij in het geval van faillissement 
geen verhaalbaarheid geldt 

0 Vaak overwegend instrumenteel en gericht op risicoafdekking 
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0 Governance vooral verticaal van aard en karakter 

0 Minder nadruk op realiseren maatschappelijk rendement 

Toelichting Provinciale 
Instrumenten 

GS 
"hoe" 

Het college neemt namens de provincie deel aan dergelijke 
overheidsondernemingen en leden nemen zitting in 
dagelijks besturen. De organisatie houdt zicht op de 
voortgang en de rapportages en verantwoording door deze 
verbonden partijen. Het is zaak voldoende kwaliteit in huis 
te hebben voor dergelijke constructies. 

Verdere professionalisering is gewenst op gebieden: 
Governance en goed bestuur 
financieel beleid 
juridische control 
rechtmatigheid en verantwoording 
risicobeheersing 

Goedkeuring begrotingen 
Bestuurlijke 
vertegenwoordiging 

Rol PS 
"wat" 

Op basis van het Beoordelingskader Verbonden partijen 
wordt besloten tot deelname of beëindiging van deze 
samenwerking. 

Toepassing 
Beoordelingskader 
Verbonden partijen 
Toetredingsbesluit 
verbonden partijen 
Begroting en verantwoording 
Periodieke evaluatie 
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2. Samenwerking 

De vorm van samenwerking is heel divers. In het tweede hoofdstuk is in figuur 1 een onderscheid 
gemaakt in Gemeenschappelijke regelingen en overige samenwerkingsvormen. De laatste groep 
heeft een grote veelkleurigheid, een breed scala aan verschijningsvormen. 

0 Coalities die gezamenlijk kunnen komen tot aanpakken die hun oorsprong niet hebben in de 
logica van instituties, maar die met hun inspiratie, energie en resultaatgerichtheid op zoek gaan 
naar aanpakken die werken (VROM). 

0 Resultaatgerichte samenwerkingsverbanden die letterlijk 'leven in de brouwerij' brengen 

0 Kansrijk indien gebaseerd op een 'gevoel dat men met iets moois bezig is', men voortbouvirt op 
eikaars resultaten en successen en 'vertrouwen en ruimte geven' zeker zo belangrijk zijn als 
grip en controle 

0 Governance vooral horizontaal van aard en karakter 

0 Sleutelbegrippen: persoonlijke betrokkenheid, gezamenlijke beeldvorming, resultaatgericht 
handelen, kennisdeling en gedragsverandering (Hendriks & Tops). 

Fasering 

Een dergelijke samenwerking verloopt in verschillende stadia. Het is goed vergelijkbaar met de 
fasen van een project: 

de initiatieffase, de fase van ideeën 
de fase van voorbereiding of het voorlopig ontwerp (VO) 
de definitiefase of het Definitief ontwerp (DO) 
de fase van uitvoering, realisatie 
de beheersfase, dan wel de fase van evaluatie 

In onderstaand schema worden de fasen van samenwerking uitgedrukt in termen van de groei van de 
samenwerking: 

de kiemfase 
de ontvflkkelingsfase 
de plan- of realisatiefase 
de consolidatiefase 

De instrumenten die in de derde kolom worden aangeduid zijn niet voor iedere coalitie of 
samenwerkingsrelatie van toepassing. Er moet sprake zijn van een zekere omvang en van een 
aansluiting bij de huidige praktijk. Indien de samenwerking essentieel is voor, en direct betrekking 
heeft op, de doelstellingen van Provinciale Staten is er sprake van een zwaardere inzet van 
instrumenten dan wanneer er op het gebied van uitvoering of een beperkt deel van een doelstelling 
verrassende co-creatie tot stand kan komen die voor Flevoland gunstig is. 

1 Kiem Toelichting Instrumenten 
provincie 

GS 
"hoe" 

in deze fase wordt de samenwerking verkend. Een eerste idee 
ontstaat bij de provincie of bij derden. Partners worden 
aangezocht en de mogelijkheden en risico's worden globaal 
verkend. Er zijn geen wederzijdse verplichtingen. 

Uit bestuurlijke of ambtelijke contacten komen suggesties voort 
die op basis van verwachte meerwaarde tot mogelijke 
samenwerking wordt ingediend en ambtelijk uitgewerkt. Bij de wat 
grotere samenwerkingsverbanden of bij politieke relevantie wordt 
de portefeuillehouder betrokken. Beslissing GS over overgang van 

Verkennend document 
Gezamenlijke 
doelstellingen 
geformuleerd 
Eerste beoordeling vorm 
van samenwerking 
Correspondentie 
Bestuurlijk overleg 
Gezamenlijke 
intentieverklaring 

12 



de Kiemfase naar de Ontwikkelingsfase. 

Het college heeft de bevoegdheid om afspraken te maken binnen 
de kaders die Provinciale Staten al hebben vastgesteld, zoals de 
begroting. 

Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen. Dit kan bijvoorbeeld 
leiden tot minder schriftelijke maar met name mondelinge 
afspraken, afhankelijk van de vorm van samenwerking en de 
coalitiepartners 

Globale planning 
Financiële verkenning 
Juridische analyse 
Globale risicoanalyse 

Rol PS 
"wat" 

In deze eerste fase hebben PS geen actieve rol en positie. 

Bij voldoende omvang en relevantie van de samenwerking 
ontvangen PS van het college de nodige informatie over het 
initiatief en het doel van de beoogde samenwerking. Zij worden op 
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op de beleidsvelden via 
de reguliere P&C-documenten. 

De provincie concentreert zich daarbij op haar kerntaken. In de 
begroting is per doelstelling immers vermeld wat de rol is van de 
provincie, met wie er wordt samengewerkt en of er risico's te 
verwachten zijn. 

Het is in deze fase de ambtelijke organisatie en de 
portefeuillehouder die binnen de kaders van PS aan het werk gaan 
met doelrealisatie, met ontdekken en verkennen. 

Op grond van de nodige transparantie en de actieve 
informatieplicht ontvangen college en PS de nodige informatie over 
het initiatief en het doel van de beoogde samenwerking. 

In uitzonderingen kunnen PS worden betrokken bij deze idee- en 
ontdekkingsfase. Bijvoorbeeld: 

de idee gaat buiten de kaders van PS 
er is budget nodig, dat niet beschikbaar is binnen de door PS 
gegeven kaders 
er is sprake van essentiële politieke impact 
er is sprake van een groot bestuurlijk en politiek 
(afbreuk)risico  

Informatie over een 
samenwerkingsrelatie en 
de intentieverklaring 
PS stellen zich op de 
hoogte (experts, 
werkbezoeken) 

Faseovergang: 
Geen besluitvorming door PS. 
Via budgettering kan via de begroting voor de samenwerking budget worden gevraagd voor de tweede fase, 
bijvoorbeeld voor haalbaarheidsonderzoek. 
Via rapportage en verantwoording worden PS geïnformeerd over samenwerking. 

De portefeuillehouder legt aan het college een voorstel voor over de samenwerkingsrelatie: 
a. No go: zorg voor de beperking van nadelige gevolgen. Neem beheersmaatregelen die nodig zijn om 

de belangen af te bouwen en negatieve gevolgen / risico's te beperken. 
b. Go: randvoorwaardelijk moet worden besloten over wat er voor de volgende fase nodig is, 

krediet/budget, planning, verwachte resultaten. 

Het college overweegt betrokkenheid van PS. 
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Ontwikke
ling 

Toelichting Instrumenten 
provincie 

Rol GS 
"hoe 

Deze fase vereist ruimte en creativiteit. Als het college dit 
nodig vindt worden meer bestuurders erbij betrokken en wijst 
het college de coördninerend portefeuillehouder aan. Het 
college is verantwoordelijk voor de middelen, voldoende 
draagvlak, een intentie om samen te werken, kennis, 
netwerken en dergelijke. De haalbaarheid van het plan wordt 
onderzocht waarvoor de samenwerking is bedoeld. Dit wordt 
beoordeeld vanuit de aangegeven kaders en het algemeen 
belang. In het vervolg van dit document wordt gesproken over 
"businesscase" aangezien hiervoor in het coalitieakkoord is 
gekozen. 

Daarin worden de meest relevante aspecten van haalbaarheid 
en risico's uitgewerkt. De organisatie van de samenwerking 
krijgt vorm doordat bestuurlijk en ambtelijk inzet wordt 
geleverd om het voorlopig ontwerp van de samenwerking te 
maken. Daarbij worden de provinciale rol en positie 
betrokken: 

wat willen we bereiken met deze samenwerking 
wat is de rol van de provincie daarbij 
welke inbreng denken wij te (kunnen) leveren 
verandert deze rol en de positie in een volgende fase 
welke inbreng leveren wij 
wat verwachten anderen van de Provincie Flevoland 
wat verwachten wij aan inbreng van anderen 
wat verwachten wij niet van deze samenwerking 
hoe haalbaar is de samenwerking (financieel, risico's, 
bestuurlijk, juridisch, imago) 
welk risico gedrag is voor de provincie gewenst en hoe 
gaan de deelnemers in de samenwerking om met de 
risico's 
welke exitstrategie vindt de provincie gewenst 
hoe ziet de organisatie, de besturing en de beheersing 
van de samenwerking er uit 
early-waming - elementen bepalen voor de samenwerking 
(indicatoren als financiële afwijkingen, brekende 
partners, onverwachte risico's, nieuwe onvoorziene 
externe ontv/ikkelingen). 

Businesscase 
Voorlopig ontwerp (VO) 
Risicoanalyse op basis 
van haalbaarheidsstudie 
Hoofdopzet governance 
Bestuurlijke 
overeenkomst, 
convenant of andere 
juridische vorm van het 
vastleggen van 
afspraken 
Makelen van kennis en 
deskundigheden, 
politieke netwerken en 
contacten tot en met 
Europa 
Schakelen tussen de 
belangen van de 
provincie en de 
belangen en 
verwachtingen van 
andere partners 

Rol PS 
"wat" 

In deze tweede fase hebben PS geen actieve rol en positie. 

Zij worden op de hoogte gehouden via de reguliere P&C-
documenten. Daarbij wordt ingegaan op ten minste vijf W-
vragen: 

Mate van doelbereik en beoogd maatschappelijk effect 
Governance en governancestructuur 
Provinciale bestuurlijke deelname 
Financiële inbreng, investeringen en proceskosten 

P&C-docuementen 
Voorbereidingskrediet 
Moties om bij te sturen 
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Juridische positie 
Risico's, risicomanagement en risicogedrag 

In deze fase brengen de ambtelijke organisatie en de 
portefeuillehouder namens het college de haalbaarheid van 
het initiatief in kaart. 

In uitzonderingen kunnen PS worden betrokken bij deze idee-
en ontdekkingsfase. Bijvoorbeeld: 

de idee gaat buiten de kaders van PS 
er is budget nodig dat niet past binnen de door PS 
gegeven kaders 
er is sprake van essentiële politieke impact 
er is sprake van een groot bestuurlijk en politiek 
(afbreuk)risico 

Faseovergang: 
PS 

Geen besluitvorming door PS. 
Bespreking van de voorgenomen samenwerking. Dit kan op basis van een startnotit ie en 
bijvoorbeeld op basis van intentieverklaring tot samenwerking. 
Via budgettering kan via de begroting voor de samenwerking budget worden gevraagd voor de 
tweede fase, bijvoorbeeld voor haalbaarheidsonderzoek. 
Via rapportage en verantwoording worden PS geïnformeerd over samenwerking. 

GS 
Op basis van de startnotitie kan het college deelnemen aan de samenwerking. Daarin worden de verschillende 
rollen en posities van de samenwerking beschreven. Opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap worden 
ingevuld. 

GS beschrijven in de Startnotitie: 
- korte weergave van de verkenning 
- de omschrijving van beoogde doel(en), maatschappelijk effect, activiteiten, kwaliteit, informatie en 
organisatie van de samenwerking, kosten 
- de bestuurlijke samenwerking 
- het provinciale belang dat met de beoogde samenwerking wordt gediend, getoetst aan provinciaal beleid 
- eerste risicoanalyse 

GS besluiten op basis van een startnotitie tot een overgang naar de volgende fase. Deze besluitvorming houdt in 
ieder geval een besluit in: go or no go. 

In geval van "no go" moet worden besloten welke beheersmaatregelen nodig zijn om de belangen af te bouwen 
en negatieve gevolgen / risico's te beperken 
In geval van "go" moet worden besloten wat er voor de volgende fase nodig is, budget, planning, verwachte 
resultaten 

GS stellen in de samenwerking voor op basis van de businesscase / haalbaarheidstudie en andere onderzoeken een 
Programma van Eisen op voor het definitief ontwerp. Een goed instrument hiervoor is het Businessplan. Dit vindt 
plaats in de Planfase.  
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Ill Plan Toelichting Instrumenten  
provincie 

Rol GS 
"hoe 

GS stellen in de samenwerking op basis van een programma van 
eisen het businessplan op en sluiten de realisatieovereenkomst 
en leggen deze ter bespreking en goedkeuring voor aan PS. 

In een Businessplan wordt niet alleen de financiële haalbaarheid 
uitgewerkt, maar wordt de samenwerking integraal voorbereid, 
worden juridische constructies uitgewerkt, een gedegen 
omgevingsanalyse en risicoanalyse opgesteld en wordt een 
"go/no go"-besluit genomen. 

Bespreking en besluitvorming over: 
Businessplan - definitief ontwerp 
Realisatieovereenkomst inclusief exitstrategie en afspraken 
Omgevingsanalyse en risicoanalyse 
Definitief krediet 

Zolang wordt gewerkt binnen de vastgestelde afspraken en 
kaders is bijsturing niet nodig. Het Businessplan of het DO 
wordt op basis van een Programma van Eisen en 
prestatieafspraken ter hand genomen. 

Bestuurlijke contacten en 
-overleg 
Projectadministratie 
Risicomanagement 
Communicatiemiddelen, 
marketing, vermarkten en 
de inzet van lobby 
Bestuurlijke inbreng 
conform gekozen rol en 
positie in de governance 
Rapportage via P&C-
documenten 
Verantwoording afleggen 
aan PS over 
samenwerking 

Rol PS 
"wat" 

In deze fase wordt een definitief plan opgesteld door GS en 
voorgelegd aan PS. De realisatieovereenkomst en het 
businessplan liggen ter bespreking en goedkeuring voor bij PS. 

PS ontvangen informatie over de voortgang via de gebruikelijke 
P&C-documenten. Daarnaast stellen de staten de budgetten 
beschikbaar voor de opstelling van het businessplan en de 
realisatieovereenkomst, die is bedoeld voor de fase van de 
uitvoering. PS beoordelen of door de samenwerking de 
geformuleerde doelstellingen en het maatschappelijk effect 
worden bereikt. 

PS controleren of GS via de samenwerking realiseert wat is 
afgesproken. Aanvullende informatie kan nodig zijn om als 
staten een goed besluit te nemen over het definitieve plan en 
de formalisering van de samenwerking. Dit kan bijvoorbeeld 
door opinierondes, werkbezoeken, aanvullende toelichting. 

De staten worden geacht te controleren en te sturen op de 
hoofdlijnen. Doet het college en doen de 
samenwerkingsrelaties datgene wat is overeengekomen. Moet 
worden bijgestuurd? Welke risico's loopt de provincie en wat 
kan en wil zij als risico's verantwoord dragen. 

Bespreking periodieke 
P&C-documenten, 
rapportage en 
verantwoording. 
Budget beschikbaar 
stellen 
Aanvullende rapportages 
Werkbezoeken 
Bijsturing 
Maatschappelijke 
verantwoording over 
bereikte effecten 

Faseovergang: 

Besluitvorming of overgegaan wordt naar de volgende fase. Op basis van het businessplan en de 
realisatieovereenkomst wordt het goedgekeurde plan Definitief ontwerp ter uitvoering voorbereid en besproken 
met PS. Er is zo mogelijk sprake van bijstelling of nieuwe kaders door PS (kwaliteit, middelen). 
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Bespreking van de samenwerking en definitief plan (bijvoorbeeld op basis van de realisatieovereenkomst), 
inclusief governance, strategische risicoanalyse en exitstrategie. 
Via budgettering kan via de begroting voor de samenwerking budget worden gevraagd voor de tweede 
fase, bijvoorbeeld voor haalbaarheidsonderzoek. 
Via rapportage en verantwoording worden PS geïnformeerd over samenwerking. 
De realisatieovereenkomst wordt uitgevoerd. De samenwerkende partners zorgen voor de aansturing van 
deze fase en op basis van een eindverslag wordt gerapporteerd of de doelstelling van de samenwerking is 
bereikt en de belangen van de samenwerking in voldoende mate zijn behartigd. 

Daarna kunnen GS via de samenwerking de uitvoering opdragen in de consolidatiefase. De uitvoering kan 
plaatsvinden op het niveau van het college. 

In geval van "no go" moet worden besloten welke beheersmaatregelen nodig zijn om de belangen af te 
bouwen en negatieve gevolgen / risico's te beperken 
In geval van "go" moet worden besloten wat er voor de volgende fase nodig is, planning, verwachte resultaten 

Dit is de fase van uitvoering en realisatie. Op basis van Definitief ontwerp de samenwerking actief aan het 
werk om de geformuleerde doelstellingen en het maatschappelijk effect te bereiken 
In deze fase zijn belangrijk: 

aanjagen, stimuleren 
bewaking van de voortgang en de kwaliteit 
monitoren van prestaties en afspraken 
managen van risico's 
het meten volgens de bepaalde early warning-elementen 
ruimte geven 

Rapportage, sturing en bijsturing 

IV 
Consolidatie 

Toelichting Instrumenten 
provincie 

Rol GS 
"hoe 

In de fase van consolidatie wordt het plan ten uitvoer 
gebracht. De provinciale rol is met name gericht op het 
behartigen van de provinciale belangen en het beheersen 
van risico's. Veelal is van een sturende rol geen sprake, 
maar is aandacht nodig voor beheersing. Toezicht houden en 
stimuleren zijn voorbeelden van een andere bestuurlijke rol. 

Over de beheersfase moeten tussen de partners van de 
samenwerking tijdig afspraken worden gemaakt. In iedere 
fase moet de beheersfase worden uitgewerkt. 
De energie die nodig was van idee tot realiteit te komen is 
daarvoor niet nodig. Er kan via een Beheersplan worden 
gezorgd voor het behouden van bereikte resultaten. 

Rol PS 
"wat" 

In deze uitvoeringsfase hebben PS geen actieve sturende rol. 
In deze fase ligt de nadruk op de controlerende en 
toezichthoudende rol van PS. 

GS voeren de PS-besluiten in samenwerking uit en de nadruk  
ligt op aanjagen en controleren. De provinciale rol kan een  
heel andere zijn dan in de opbouwfase van samenwerking. 
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Realisatie wordt in veel gevallen aan derden overgelaten. 

In de fase van uitvoering moeten PS beoordelen of de 
doelstellingen en de belangen van de provincie in voldoende 
mate worden bereikt en behartigd door de partners in de 
samenwerking. Dit kan bijvoorbeeld op basis van een 
Eindverslag of een evaluatie op doelbereik. 

Faseovergang 
Op basis van de verantwoordingsverslagen is gebleken of het resultaat in overeenstemming is met het beoogde 
plan dat van te voren in de samenwerking is vastgelegd. De (eventueel bijgestelde) realisatieovereenkomst is 
uitgevoerd en het project kan worden afgerond. Nagegaan moet worden of de samenwerking aan de 
verwachtingen van de deelnemers heeft voldaan en op welke manier daarover maatschappelijke 
verantwoording wordt afgelegd. 

Er moet een moment zijn van afronding en overdracht. De samenwerking wordt geëvalueerd door de partners. 
GS evalueert de samenwerking en zorgt voor een goede afronding. Het college rapporteert hierover aan PS op 
de gebruikelijke manier. Mogelijke vormen zijn: 

een einddocument van de samenwerking 
een evaluatierapport 
de opheffing van de samenwerking 
de opdrachtnemer levert zijn eindresultaat op aan de opdrachtnemer 

Op basis van goede exitstrategie wordt de samenwerking ontbonden en ontvlecht. Juridisch moet de 
ontvlechting worden geregeld. 

Om de cirkel rond te maken is evaluatie nodig en in de praktijk van veel projecten is een vorm van nazorg 
nodig, een fase waarin het product wordt afgerond volgens de afspraken, een tweede oplevering en dergelijke. 

De volgende fase is de beheersfase. Er is een andere organisatievorm nodig voor deze fase. In de eerste fase 
moet daarover wel worden nagedacht: is de samenwerking structureel of wordt het resultaat door nieuwe 
partners of een andere (bestaande) partij beheerd? 

Indien van toepassing moeten PS in de reguliere begrotingen beheersbudgetten vaststellen. 
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1 De provincie werkt samen 

Het coalitieakkoord 2011 - 2015 Flevoland, zelfstandig en uniek heeft als rode draad: 
samenwerking. Dat is de bestuursstijl die het college vWl hanteren. Samenwerking is dé methode 
om doelen te bereiken, uiteraard binnen de kaders van Provinciale Staten. Dat vraagt om goede 
kaders en de juiste sturing van Provinciale Staten. Het vraagt ook om de nodige 
handelingsvrijheid, ruimte en vertrouwen. 

De samenleving verandert continue en de overheid verandert zo goed mogelijk mee en moet 
daarin ook voorgaan. Wat goed is voor de samenleving wordt niet alleen bepaald door de 
overheid. Maatschappelijke ontwikkelingen en ambities worden opgepakt en uitgevoerd door een 
breed scala van partijen, zoals maatschappelijke organisaties en andere overheden. Bovendien 
bestaat "de overheid" niet: overheden hebben verschillende posities. Het profiel van de 
provincies is door Flevoland onderschreven. We beperken ons tot kerntaken en proberen onze rol 
steeds duidelijk te maken. Tegelijkertijd heeft de provincie ambities om de samenleving te 
ontwikkelen, samen met anderen. 

Provinciale Staten sturen op de hoofdlijnen: kaders stellen en controleren. Daarnaast geven zij 
inhoud aan de volksvertegenwoordigende rol door te kijken en te luisteren naar wat er in de 
samenleving is te zien en te horen. Zij stellen doelen vast die zij willen bereiken. Het college 
van GS werkt binnen de aangegeven kaders aan de realisatie van deze doelen. Die werkruimte 
houdt in dat GS in vertrouwen aan de slag gaan. Uiteraard bli j ft de controlerende rol van 
Provinciale Staten. Binnen het mandaat van Provinciale Staten is de werkv/ijze dan ook om 
partners en kennis in de maatschappij te zoeken, soms in verrassende samenstellingen, belangen 
te bundelen en via co-creatie en cofinanciering de doelen te realiseren. Deze visie heeft het 
college geformuleerd in het document Somen werken aan Flevoland. Daarop is dit 
Beoordelingskader gebaseerd. 

Figuur 1 Vormen van samenwerking 

Maatschappelijke effecten door I met de provincie Flevoland 

Zelf 
doen 

Inkoop Subsidie 
verlenen 

Inciden
teel 

Structu
reel 

Algemene 
subsidieverordening i 
Flevoland (ASF) 

Samenwerken 

Verbonden partijen 
conform 
Beoordelingskader 2008 

Samenwerkings-
I relaties / vitale i 
coalities 

Samenwerken kan langs diverse lijnen. Verrassende en vernieuwende combinaties leiden tot 
nieuwe energie en elan. Als vormen van samenwerking worden in de visie op samenwerking 
uitgewerkt: 
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subsidierelaties 
deelnemingen 
samenwerkingsrelaties 

Binnen deze drie vormen is veel variatie denkbaar. Bij iedere vorm van samenwerking is de 
betrokkenheid van de provincie anders: die varieert per rol, per fase, per ambitie en dergelijke. 

Bij subsidies is de provinciale inbreng intensief en hiërarchisch. De provincie geeft aan 
welke doelstellingen haar voor ogen staan en zij zoekt er instanties of partijen bij die dit 
kunnen en willen waarmaken. 
In een deelneming is eveneens sprake van een duidelijke en gerichte inbreng van de 
provincie. Er is een financiële en bestuuriijke relatie aangebracht en de taak die 
uitgevoerd moet worden sluit aan bij de provinciale taakopvatting. De provincie heeft 
veel ervaring met verbonden partijen^ 
Bij samenwerking is sprake van meer gelijkwaardigheid. Daar domineert de horizontale 
samenwerking. In een gemeenschappelijke regeling voor een openbaar lichaam werken 
meer partijen samen om een gezamenlijk belang te behartigen. Bij overige 
samenwerkingsverbanden is een diffuus beeld van partijen die allen een belang hebben 
bij samenwerking en dan de wens uitspreken dat door middel van die samenwerking een 
groter belang kan worden gediend of een hogere ambitie kan worden gerealiseerd. In 
veel gevallen zijn deze verbanden tijdelijk van aard of worden ze omgezet in een 
Deelneming. 

In dit Beoordelingskader Samenwerking wordt aandacht besteed aan de derde vorm van 
samenwerking. De eerste twee, subsidieverlening en deelnemingen, zijn in bijlage 1 kort 
aangeduid. Voor de deelnemingen hebben Provinciale Staten een Beoordelingskader Verbonden 
Partijen vastgesteld. Deze is ongev/ijzigd. In onderstaand schema wordt zichtbaar op welke vrijze 
een provincie kan afwegen om een vorm van samenwerking aan te gaan. Dit afwegingskader is de 
eerste stap om grip te hebben en te houden op de samenwerking die de provincie aangaat met 
derden. 

^ Deloitte, Verbeteren in verbinden. Onderzoek naar verbonden partijen van de provincie Flevoland in het 
kader van artikel 217A, 2010 
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1. Is er sprake van publiek belang Overlaten aan de markt 

2. Is betrokkenheid van andere 
partijen nodig en / of wenselijk 
voor aanpak van het publiek 
belang 

Decentrale overheid voert zelf 
uit 

3. Vraagt het publieke belang om 
actieve provinciale betrokkenheid nee 

Rol op afstand. 
Instrumenten: 

Subsidie met voorwaarden 
Lening / garantstelling 
Regels met toezicht en 
handhaving 
Opdracht aan derden 
Initiatief voor private 
instelling zonder deelname 

4. Is rechtspersoon wenselijk 
of noodzakelijk nee 

ja 

Publieke instrumenten 
Platform, stuurgroep, 
adviescommissie 
Bestuursakkoord, convenant, 
intentieverklaring 

- WGR (in gradaties) 

Privaat: CV, VoF, maatschap, 
convenant, platform, netwerk, NV, BV 

5. Heeft privaatrechtelijke 
rechtsvorm de voorkeur 

nee Publiekrechtelijke WGR 
(Openbaar lichaam) 

6. Is het voor de mate van 
zeggenschap wenselijk of 
noodzakelijk deel te nemen in 
het risicodragend vermogen van 
een privaatrechtelijke 
organisatie 

Deelneming stichting 

NV, BV, CV 

Figuur 2 Keuzeschema samenwerking 
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2 Toetsingselementen van samenwerking 

In onderstaand schema is weergegeven wat de belangrijkste beoordelingsaspecten zijn bij een 
samenwerking. De irizet van de instrumenten subsidie en deelneming zijn niet van toepassing. Bij 
de vorm samenwerking gaat het over de belangrijkste W-vragen. Deze W-vragen brengen de 
hoofdlijnen in beeldidie voor Provinciale Staten belangrijk zijn: 

wat willen we bereiken 
wat gaan we daarvoor doen 
wat mag dat kosten 
met wie werken v/e samen 
wat zijn de risico's 

samenwerkins 
provincie - derden 

KIEM ONTWERP 

Governance Risicoanalyse en 
risicomanagement 

PLAN CONSOLIDATIE 

T 
Beheer 

Toetsingselementen van samenwerking 

Toetsingselementen 

1 Sturen ' 

Toetsingscriteria 

Beheersen 

Maatschappelijk effect 
Doelstellingen 
Beleidskaders 
Beleid 
Contractafspraken 
Opdrachtformulering 
Voortgangsrapportage 
Planning 

Budgetten 
Informatie 
Meetbaarheid 
Afbakening rollen en 
verantwoordelijkheden 

Risicomanagement 
Interne organisatie 
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Informatiebeheer Borging kennis 
3 Verantwoorden Inhoudelijke Effectiviteit/doelbereik 

verantwoording Externe informatiebehoefte 
Bestuurlijke Maatschappelijke verantwoording 
verantwoording 

4 Toezicht Onafhankelijk toezicht Toetsing 
Politiek toezicht 
Taken van 
toezichthouders 

5 Governance Code Goed Bestuur Branchecode (indien voor partner 
Code Tabaksblatt samenwerking relevant) 
Integriteit 

6 Risicomanagement Kwaliteit van de Risico-inventarisatie 
samenwerking Risico-analyse 
Geschiktheid van de Risico-gedrag en -tolerantie 
partners Risico-profiel 
Rechtmatigheid en Risicoreservering 
getrouwheid Exit-strategie 
Veiligheid van informatie 

Toelichting 

De wat-vraag ligt bij Provinciale Staten, de hoe-vraag ligt bij Gedeputeerde Staten. Door dit 
onderscheid ontstaat goed bestuur en is resultaat gegarandeerd. Samenwerken valt onder het 
"hoe" van GS: het college vrii met partners doelen (het "hoe") realiseren. Samenwerken met 
derden betekent soms ook loslaten. Een groot deel van wat er gebeurt heeft de provincie niet 
zelf in de hand. Dit vraagt om een grote mate van vertrouwen in de ander. De partners met vrie 
de provincie samenwerkt op wat voor niveau dan ook, moeten binnen aangegeven kaders aan het 
werk. 

In de verschillende fasen van samenwerking (zie paragraaf 3) zijn de zes toetsingselementen en 
de toetsingscriteria voor de provincie hierboven in schema aangegeven. Deze zes elementen 
moeten in iedere fase van de samenwerking worden getoetst. De intensiteit verschilt in iedere 
fase. Voor de provincie geldt dat zij haar rol vooral speelt in de eerste twee of drie fasen. De 
fase van realisatie en uitvoering kiest de provincie in veel gevallen een andere rol om haar 
belangen te behartigen; de uitvoering ligt minder op de weg van de provincie, maar bestuurlijke 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij de samenwerking bli jft met het oog op de provinciale 
belangen. 

Daarom zijn vooral de eerste fasen van belang. Die hebben een ander karakter dan de 
vervolgfase. In de fase van voorbereiding zit de energie. En die energie moet in de juiste banen 
geleid worden zodat de meeste effectiviteit wordt bereikt. Dit vraagt om het bieden van de 
nodige ruimte en het geven van duidelijke opdrachten: dit vriiien we met elkaar bereiken! 
Provinciale Staten laten vervolgens aan het college over hoe zij dat doel realiseren. Wel geven 
zij daarvoor spelregels mee. De belangrijkste W-vragen (wat willen we, wat doen we, wat kost 
het) helpen daarbij. De PDCA- cyclus (plan, do, check, act) eveneens. 
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3. Provinciaie Staten en samenvy^erking 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de fasering in samenwerkingsrelaties. Daarbij richten wij 
ons op de rol van Provinciale Staten in die fase van samenwerking. Op welke manier zijn 
Provinciale Staten betrokken bij samenwerkingsrelaties, welke rol spelen zij daarin, waar gaan 
zij over, welke informatie hebben Provinciale Staten nodig, wanneer hebben PS deze informatie 
nodig? 

Wij sluiten zo veel mogelijk aan bij bestaande afspraken en besluitvormingsprocedures. Dat zorgt 
voor herkenbaarheid en eenvoudige toepassing. Tegelijkertijd is de werkelijkheid vaak net even 
anders dan de theorie. De praktijk kan vragen om nuancering en verdere uitwerking van dit 
kader. En indien Provinciale Staten in specifieke situaties (bijvoorbeeld een beleidsterrein, een 
risicovol project, een samenwerkingspartij) menen dat zij meer informatie, ruimte of invloed in 
de besluitvorming nodig achten, dan geven zij dat aan. Uitgangspunt is dat het eerste 
beoordelingskader (figuur 2) heeft geresulteerd in een keuze voor samenwerking. Waarop 
moeten PS vervolgens betrokken zijn? Een aantal beoordelingsaspecten helpt daarbij: 

1. fasen van samenwerking 
2. rol van de provincie in iedere fase 
3. toetsingselementen in iedere fase; deze zijn in hoofdstuk 2 uitgewerkt en toegelicht. 

Beoordelingsaspect: in welke fase van samenwerking is de provincie? 

In samenwerking onderscheiden we vier fasen. Na iedere fase is er een moment van 
besluitvorming. Er is een expliciet besluit nodig van de provincie, maar ook van de andere 
partijen of de organisatie meedoet in de volgende fase. 

• Fase 1: de kiemfase. 
Er is een idee ontstaan; een aantal partijen ontdekken een gedeeld belang. 

• Fase 2: de ontv^kkelingsfase. 
De idee is omarmd, er is een gezamenlijk belang benoemd. De samenwerking wordt verkend. Er 
is vertrouwen in een mooi resultaat voor de mogelijke partners. 

• Fase 3: de planfase. 
De samenwerking wordt serieus en krijgt vorm. De partners bereiden samen de besluitvorming 
voor om tot realisatie van het plan over te kunnen gaan. Doet iedereen mee en zo ja hoe? 

• Fase 4: de consolidatiefase. 
Het besluit is genomen en het plan wordt uitgevoerd. De uitvoering moet goed gevolgd worden: 
wordt het gezamenlijk belang gediend, is er sprake van beheersing, goed bestuur, wordt het doel 
bereikt? 

Beoordelingsaspect: welke rol speelt de provincie in elk van de fasen van samenwerking? 

Samenwerkingsvormen zijn fluïde. Ze verschillen van fase tot fase inhoudelijk en qua vormgeving. 
Er is geen blauwdruk voor een samenwerkingsvorm. Dat is haar kracht en zwakte. Maar ook de 
positie en de rol van de partners, ook van de provincie, verandert steeds van verschijningsvorm. 
Initiator, trekker, duwer, facilitator, makelaar, schakelaar, regisseur, handhaver. Voor de 
eenvoud hanteren wij naar dezelfde zes rollen als in de bestuurskrachtmeting: 

beleidsbepaler 
regisseur 
stimulator 
belangenbehartiger 
uitvoerder 
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toezichthouder 

Daarbij wegen Provinciale Staten hun eigen rol en betrokkenheid bij een samenwerking af aan: 
1. wat is het provinciaal belang en hoe groot is dat belang 
2. hoe groot is het (politieke) afbreukrisico van de samenwerking voor de Provincie Flevoland 
3. hoe groot zijn de risico's die de provincie moet nemen in deze samenwerking. 

De vorm van samenwerking is heel divers. In figuur 1 is een onderscheid gemaakt in 
Gemeenschappelijke regelingen en overige samenwerkingsvormen. De laatste groep heeft een 
grote veelkleurigheid, een breed scala aan verschijningsvormen. Deze kunnen worden gevat 
onder het begrip "vitale coalities". Wanneer is sprake van een dergelijke coalitie? Voornaamste 
kenmerken zijn^: 

0 Coalities die gezamenlijk kunnen komen tot aanpakken die hun oorsprong niet hebben in de 
logica van instituties, maar die met hun inspiratie, energie en resultaatgerichtheid op zoek 
gaan naar aanpakken die werken (VROM). 

0 Resultaatgerichte samenwerkingsverbanden die letterlijk 'leven in de brouwerij' brengen. 

0 Kansrijk indien gebaseerd op een 'gevoel dat men met iets moois bezig is', men voortbouv/t 
op eikaars resultaten en successen en 'vertrouwen en ruimte geven' zeker zo belangrijk zijn 
als grip en controle 

0 Governance vooral horizontaal van aard en karakter 

0 Sleutelbegrippen: persoonlijke betrokkenjeid, gezamenlijke beeldvorming, resultaatgericht 
handelen, kennisdeling en gedragsverandering (Hendriks Et Tops). 

Beoordelingsaspect: hoe is de samenwerking vorm gegeven volgens de toetsingselementen? 

Deze wordt per fase uitgewerkt: 
sturen 
beheersen 
verantwoorden 
toezicht houden 
governance waarborgen, samenhang en transparantie in aansturing 
risico's managen 

Fasen van samenwerking 

Voordat een samenwerking wordt aangegaan is er al veel gebeurd. We onderscheiden in 
samenwerking vier fasen: 
Fase 1 Kiemfase 
Fase 2 Ontwikkelfase 

Fase 3 Planfase 
Fase 4 Consolidatiefase 
De eerste twee fasen omvatten de voorbereiding en de twee laatste fasen hebben betrekking op 
de uitvoering. Op dat snijvlak moeten de definitieve keuzes worden gemaakt. 

^ Presentatie prof. dr H. van Duivenboden, 11 januari 2012 

1301975-Beoordelingskader Samenwerkingsrelaties 



J. Kiemfase: 
initiatief samenwerking 
organisatie en portefeuillehouder 
binnen kaders PS 
informatie GS en PS 
raoDortaae via P&C-documenten 

2. Ontwikkeling: 
• ontdekking en verkenning samenwerking 

gezamenlijke business case (haalbaarheid) \ 
college betrokken, coördinerend ph 
binnen kaders PS 
voortgang GS 
informatie PS: rapportage via P6C-documenten 

GS stuiten samenwerkingsovereenkomst 
Businessplan (BP) - definitief ontwerp (DO) 
Realisatieovereenkomst en uitwerking samenwerking 
voortgang GS 
bespreking en goedkeuring samenwerking, Businessplan 
en realisatieovereenkomst PS 
informatie PS: rapportage via P&C-documenten 
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Fase 1 Kiem 

Ontdekking van meerwaarde door samenwerking 

Deze eerste fase is voor de samenwerking een ontdekkingstocht. De verkenningen in deze fase 
zijn gericht op het aangaan van een samenwerking. Er is dus nog geen formele samenwerking, 
maar een aantal losse entiteiten die op basis van een gedeeld belang (of belangen) willen 
onderzoeken of er sprake is van een gezamenlijk belang. 

Indien er sprake is van vertrouwen in een goed resultaat van de samenwerking en in de 
onderlinge verhoudingen tussen de samenwerkende partijen, dan is de start van de 
samenwerking goed. Op die basis worden vervolgens voortgangsafspraken gemaakt. De eerste 
fase is bepalend voor het hele proces. Veel hangt af van wederzijds vertrouwen en respect. Lang 
niet alle pogingen om tot samenwerking te komen, in welke vorm dan ook, leiden tot een de 
transitie naar een volgend stadium: de ontv/ikkelingsfase. Om tot levensvatbare 
samenwerkingsrelaties te komen moet worden geïnvesteerd. Dit is een risico, omdat niet 
uitgesloten kan worden dat er geen sprake is van een duurzame samenwerkingsrelatie. 

PS Activiteiten en instrumenten 

In deze eerste fase hebben PS geen actieve rol en positie. 

Zij worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op de beleidsvelden 
via de reguliere P&C-documenten. De provincie concentreert zich daarbij op 
haar kerntaken. In de begroting is per doelstelling immers vermeld wat de rol 
is van de provincie, met wie er wordt samengewerkt en of er risico's te 
verwachten zijn. 

Het is in deze fase de ambtelijke organisatie en de portefeuillehouder die 
binnen de kaders van PS aan het werk gaan met doelrealisatie, met 
ontdekken en verkennen. 
Op grond van de nodige transparantie en de actieve informatieplicht 
ontvangen college en PS de nodige informatie over het initiatief en het 
doel van de beoogde samenwerking. 
In uitzonderingen kunnen PS worden betrokken bij deze idee- en 
ontdekkingsfase. Bijvoorbeeld: 
• de idee gaat buiten de kaders van PS 
• er is budget nodig, dat niet beschikbaar is binnen de door PS gegeven 

kaders 
• er is sprake van essentiële politieke impact 
• er is sprake van een groot bestuurlijk en politiek (afbreuk)risico 

Rol 

Resultaten Stuurinformatie is beschikbaar via de reguliere P&C-documenten 

GS Activiteiten en instrumenten 

Op basis van een idee of initiatief wordt een vorm van samenwerking verkend. 
Dit idee kan voortkomen uit de provincie met het oog op een publiek belang. 
Het kan ook gebeuren dat een maatschappelijke of een private organisatie of 
persoon een initiatief start. Mogelijke partners worden aangezocht en de 
mogelijkheden en risico's worden globaal verkend. Er zijn geen wederzijdse 
verplichtingen. 

Het college heeft de bevoegdheid om afspraken te maken binnen de kaders 
die Provinciale Staten al hebben vastgesteld, zoals de begroting.  
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In deze fase is ruimte en creativiteit nodig. Als de portefeuillehouder het nodig 
vindt wordt het college gekend, vanwege middelen, draagvlak, een intentie om 
samen te werken, kennis, netwerken en dergelijke. 

Resultaten 
Sturen Portefeuillehouder werkt binnen de kaders van PS, Coalitieakkoord en 

Programmabegroting 
Verkennend document 
Gezamenlijke doelstellingen geformuleerd 
Concept gezamenlijke intentieverklaring 

Beheersen Bespreking tussenresultaten en resultaten 
Bestuurlijk overleg 
Globale planning 
Financiële verkenning 
Juridische analyse 

Verantwoorden Eerste beoordeling vorm van samenwerking 
Portefeuillehouder legt verantwoording af 

Toezicht 
houden 

College legt verantwoording af over beleidsdoelen aan PS 

Governance Portefeuillehouder handelt namens de provincie 

Risico
management 

Globale risicoanalyse 

Overgangsbesluit fase 1 -> fase 2 

Overgang naar de volgende fase 

PS • Geen besluitvorming door PS. 
• Via budgettering kan via de begroting voor de samenwerking budget 

worden gevraagd voor de tweede fase, bijvoorbeeld voor 
haalbaarheidsonderzoek. 

• Via rapportage en verantwoording worden PS geïnformeerd over 
samenwerking. 

GS De portefeuillehouder legt aan het college een voorstel voor over de 
samenwerkingsrelatie: 
a. No go: zorg voor de beperking van nadelige gevolgen. Neem 

beheersmaatregelen die nodig zijn om de belangen af te bouwen en 
negatieve gevolgen / risico's te beperken. 

b. Go: randvoorwaardelijk moet worden besloten over wat er voor de 
volgende fase nodig is, krediet/budget, planning, verwachte resultaten. 

Het college overweegt betrokkenheid van PS. 

Uitwerking 

Op een aantal standaard gehanteerde vragen wordt een eerste antwoord gegeven: 
• wat v/illen we bereiken 
• wat gaan we daarvoor doen 
• wat mag dat kosten 
• met wie werken we samen 
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wat zijn de risico's 

In de volgende stadia moet steeds opnieuw een antwoord op deze vragen worden gegeven, maar 
dan steeds concreter ingevuld. Met name de beelden en verwachtingen van de verschillende 
partners en de uiteenlopende belangen moeten open en in vertrouwen worden gedeeld binnen 
de samenwerking. Transparantie is een randvoorwaarde om succesvol te zijn. Aanvullende 
vragen die op hoofdlijnen aan de orde komen zijn: 

• welke ambities hebben de samenwerkende partijen 
• welke kwaliteit wordt nagestreefd 
• vrie werken er samen en zijn de rollen en posities aan te geven 
• welke informatie en organisatie is nodig voor samenwerking 
• welke planning is er globaal. 

In deze eerste fase vindt dus een verkenning plaats. Er is nog geen samenwerking geformaliseerd. 
Na afloop van fase 1 besluit het college of de samenwerking van start kan en of de 
samenwerkende partners aan de volgende fase kunnen beginnen. 
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Fase 2 Ontwikkeling 

Nadat het college heeft besloten de voorbereiding van samenwerking voort te zetten, gaat de 
ontwikkelingsfase in. De nodige middelen zijn beschikbaar gesteld om te zorgen dat de plannen 
worden uitgewerkt. Deze fase werkt het initiatief verder uit. De samenwerkende partners zijn 
daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk. Meestal wordt dit vastgelegd in een 
intentieovereenkomst. De rollen van de partners verschillen. In deze fase werkt het college 
binnen de aangegeven kaders aan de realisatie van doelstellingen van PS. Het project of het idee 
wordt getoetst op haalbaarheid. 

PS Activiteiten en instrumenten 

Rol In deze tweede fase hebben PS geen actieve rol en positie in de 
samenwerking. 

Zij worden op de hoogte gehouden via de reguliere P&C-documenten. In deze 
fase brengen de ambtelijke organisatie en de portefeuillehouder namens het 
college de haalbaarheid van het initiatief in kaart. 

Via budgettering kan PS via de begroting budget voor de samenwerking 
worden gevraagd voor de tweede fase, bijvoorbeeld voor 
haalbaarheidsonderzoek. 

In uitzonderingen kunnen PS worden betrokken bij deze ontwikkelfase. 
Bijvoorbeeld: 
• de idee gaat buiten de kaders van PS 
• er is budget nodig dat niet past binnen de door PS gegeven kaders 
• er is sprake van essentiële politieke impact 
• er is sprake van een groot bestuurlijk en politiek (afbreuk)risico 

GS Activiteiten en instrumenten 

Rol Deze fase vereist ruimte en creativiteit. Als het college dit nodig vindt worden 
meer bestuurders erbij betrokken en wijst het college de coördinerend 
portefeuillehouder aan. Het college is verantwoordelijk voor de middelen, 
voldoende draagvlak, een intentie om samen te werken, kennis, netwerken en 
dergelijke. De haalbaarheid van het plan wordt onderzocht waarvoor de 
samenwerking is bedoeld. Dit wordt beoordeeld vanuit de aangegeven kaders 
en het algemeen belang. In het vervolg van dit document wordt gesproken over 
"businesscase" aangezien hiervoor in het coalitieakkoord is gekozen. 

De organisatie van de samenwerking krijgt vorm doordat bestuurlijk en 
ambtelijk inzet wordt geleverd om het voorlopig ontwerp van de 
samenwerking te maken. 

Resultaten 
Sturen Kaders van Coalitieakkoord en Programmabegroting 

Financiële inbreng, investeringen en proceskosten 
Businesscase / Voorlopig ontwerp (VO) 

Gezamenlijke doelstellingen worden uitgewerkt 
• Samenwerkingsovereenkomst Bestuurlijke overeenkomst, convenant of 

andere juridische vorm van het vastleggen van afspraken 
• Makelen van kennis en deskundigheden 
• Netwerken 
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• Coördineren of regisseren 

Beheersen Juridische positie 
Bespreking tussenresultaten en resultaten 
Bestuurlijk overleg 
Globale planning 
Financiële verkenning 
Juridische analyse 

Verantwoorden Eerste beoordeling vorm van samenwerking 
Portefeuillehouder legt verantwoording af 

Toezicht 
houden 

College legt verantwoording af over beleidsdoelen aan PS 

Governance Bestuursopdracht 
Hoofdopzet governance 
College is opdrachtgever, portefeuillehouder handelt met mandaat 

Risico
management 

Risico-inventarisatie, risicoanalyse met beheermaatregelen, risicomanagement 
en risicogedrag 
SWOT-analyse 
Early warning-elementen bepalen 

Uitwerkingsvragen 

De samenwerking wordt uitgewerkt van idee naar een voorlopig ontwerp. Op basis van de 
businesscase moet worden besloten of de samenwerking wordt voortgezet en de volgende fase 
kan worden ingegaan, de fase van het definitief maken van het plan. 

De businesscase moet het college een antwoord hebben op vragen als: 
wat vflllen we bereiken met de samenwerking 
wat is de rol van de provincie daarbij 
welke inbreng denken wij te (kunnen) leveren 
verandert deze rol en de positie in een volgende fase 
welke inbreng leveren vrij 
wat verwachten anderen van de Provincie Flevoland 
wat verwachten wij aan inbreng van anderen 
wat verwachten vrij niet van deze samenwerking 
hoe haalbaar is de samenwerking (financieel, risico's, bestuurlijk, juridisch, imago) 
welk risico gedrag is voor de provincie gewenst en hoe gaan de deelnemers in de 
samenwerking om met de risico's 
welke exitstrategie vindt de provincie gewenst 
hoe ziet de organisatie, de besturing en de beheersing van de samenwerking er uit 
early-warning - elementen bepalen voor de samenwerking (indicatoren als financiële 
afwijkingen, brekende partners, onverwachte risico's, nieuwe onvoorziene externe 
ontv/ikkelingen). 

Overgangsbesluit fase 2 -> fase 3 

Op basis van de businesscase besluit het college of de samenwerking de volgende fase kan ingaan. 
In deze fase is er nog geen formele rol voor Provinciale Staten. 

PS Overgangsbesluit naar de volgende fase 

Rol Geen besluitvorming over samenwerking door PS. 
Bespreking van de voorgenomen samenwerking (bijvoorbeeld op basis van 

1301975-Beoordelingskader Samenwerkingsrelaties 14 



intentieverklaring). 
Via rapportage en verantwoording worden PS geïnformeerd over 
samenwerking. 
Via budgettering kan PS via de begroting budget voor de samenwerking 
worden gevraagd voor de derde fase, bijvoorbeeld voor Businessplan. 

GS 

Rol Het college besluit over de deelname aan de samenwerking op basis van een 
op te stellen (provinciale) Startnotitie, een intentieovereenkomst van 
mogelijke samenwerkingspartners en op basis van gezamenlijke businesscase: 
a. No go: zorg voor de beperking van negatieve gevolgen. Neem 

beheersmaatregelen die nodig zijn om de belangen af te bouwen en 
negatieve gevolgen / risico's te beperken. 

b. Go: randvoorwaardelijk moet worden besloten over wat er voor de 
volgende fase nodig is, krediet/budget, planning, verwachte resultaten. 

GS formuleren een programma van eisen voor de planfase. 
GS bespreken op basis van de actieve informatieplicht PS bij dit besluit. 
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Fase 3 Plan 

Nadat is besloten om de samenwerking aan te gaan wordt de voorbereidingsfase afgesloten en 
wordt het plan verder uitgewerkt. In deze planfase staat het businessplan centraal. 

PS Activiteiten en instrumenten 

In deze fase wordt een definitief plan opgesteld door GS en voorgelegd aan 
PS. De realisatieovereenkomst en het businessplan liggen ter bespreking en 
goedkeuring voor bij PS. 

PS ontvangen informatie over de voortgang via de gebruikelijke P&C-
documenten. Daarnaast stellen de staten de budgetten beschikbaar voor de 
opstelling van het businessplan en de realisatieovereenkomst, die is bedoeld 
voor de fase van de uitvoering. PS beoordelen of door de samenwerking de 
geformuleerde doelstellingen en het maatschappelijk effect worden bereikt. 

GS wordt beoordeeld of het via de samenwerking realiseert wat is 
afgesproken en het definitieve plan voldoet aan het Programma van Eisen. 

Aanvullende informatie kan nodig zijn om als staten een goed besluit te 
nemen over het definitieve plan en de formalisering van de samenwerking. 
Dit kan bijvoorbeeld door opinierondes, werkbezoeken, aanvullende 
toelichting. 

Resultaten 
Sturen Kaders Coalitieakkoord en Programmabegroting 

Het businessplan / definitief ontwerp 
De realisatieovereenkomst inclusief exitstrategie en uittreding 
Definitief krediet voor de realisatiefase 

Beheersen Bespreking tussenresultaten en voortgang 
Bestuurlijk overleg 
Het college informeert de staten over de voortgang 
Gedetailleerde planning 
Meerjarige financiële uitwerking 
Juridische analyse en constructies 
Samenwerking wordt uitgewerkt en de formalisering voorbereid 

Verantwoorden Het college legt verantwoording af via de reguliere P&C-documenten 

Toezicht houden College legt verantwoording af over beleidsdoelen aan PS 

Governance Portefeuillehouder handelt namens de provincie 

Risico
management 

Risicoanalyse inclusief omgevingsanalyse 

GS Activiteiten en instrumenten 

GS stellen in de samenwerking op basis van een programma van eisen het 
businessplan op en sluiten de realisatieovereenkomst en leggen deze ter 
bespreking en goedkeuring voor aan PS. 

Zolang wordt gewerkt binnen de vastgestelde afspraken en kaders is 
bijsturing niet nodig. Het Businessplan of het DO wordt op basis van een 
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Programma van Eisen en prestatieafspraken ter hand genomen. In deze fase 
verandert de rol van de provincie, omdat uitvoering in veel gevallen door 
derden wordt gedaan.  

aanjagen, stimuleren 
bewaking van de voortgang en de kwaliteit 
monitoren van prestaties en afspraken 
managen van risico's 
het meten volgens de bepaalde early warning-elementen 
ruimte geven 
Rapportage, sturing en bijsturing 
Monitor prestatieafspraken 
Voortgangsrapportages en verantwoording 
Bestuurlijke contacten en -overleg 
Projectadministratie 
Communicatiemiddelen, marketing, vermarkten en de inzet van lobby 
Bestuurlijke inbreng conform gekozen rol en positie in de governance 
Rapportage via P&C-documenten 
Verantwoording afleggen aan PS over samenwerking 

Overgang fase 3 fase 4 

op basis van het businessplan moet een besluit worden genomen of de realisatie ter hand kan 
worden genomen. Dit vraagt besluitvorming over de uitvoering van het Businessplan. De 
middelen moeten beschikbaar zijn, de rollen in de samenwerking formeel vastgelegd en de 
governance voor de volgende fase is goed geborgd. De bestuurlijke en ambtelijke ondersteuning 
en inzet is verzekerd. 

PS 

Op basis van het Businessplan en de Realisatieovereenkomst wordt het 
goedgekeurde plan (of definitief ontwerp (DO)) ter uitvoering voorbereid en 
besproken met PS. Daarna kunnen GS via de samenwerking de uitvoering 
opdragen. 

Er is zo mogelijk sprake van bijstelling of nieuwe kaders door PS (kwaliteit, 
middelen). 

• Bespreking van de samenwerking en definitief plan (bijvoorbeeld op basis 
van de realisatieovereenkomst), inclusief governance, strategische 
risicoanalyse en exitstrategie/uittreding. 

• Via budgettering kan via de begroting voor de samenwerking budget worden 
gevraagd voor de tweede fase, bijvoorbeeld voor haalbaarheidsonderzoek. 

• Via rapportage en verantwoording worden PS geïnformeerd over 
samenwerking. 

• De realisatieovereenkomst wordt uitgevoerd. De samenwerkende partners 
zorgen voor de aansturing van deze fase en op basis van een eindverslag 
wordt gerapporteerd of de doelstelling van de samenwerking is bereikt en de 
belangen van de samenwerking in voldoende mate zijn behartigd. 

Indien "go": de uitvoering kan plaatsvinden op het niveau van het college. 
Indien "no go": de opheffing van de samenwerking leidt tot besluitvorming om 
nadelige gevolgen op te vangen.  
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Fase 4 Consolidatie 

Nadat is besloten dat de realisatie ter hand kan worden genomen, nemen binnen de kaders van 
de genomen besluiten van PS de partners van de samenwerking de uitvoering ter hand. De rol 
van de provincie is in het algemeen minder prominent. Via de governance is het college 
betrokken bij de uitvoering. PS stellen de middelen beschikbaar. Op basis van voortgang en 
resultaten beoordelen PS of het college zijn werk goed heeft gedaan en of de samenwerking aan 
de verwachtingen heeft voldaan. 

In deze fase is de eerste energie uit de samenwerking en is sprake van een soort normale 
onderneming. Dit vraagt om andere aansturing en beheersing van de uitvoeringsprocessen. Met 
name de resultaten is wat de samenwerking bindt. Dit is een risico wat moet worden onderkend. 
Een dergelijke samenwerking moet worden onderhouden. En de fase van evaluatie en nazorg en 
beheer moet goed worden opgepakt, uitgewerkt en geregeld. De samenwerking verloopt op enig 
moment en de exit-strategie moet goed worden afgestemd en geregeld. Het college is in deze 
fase actief en PS controleren. Een externe toezichthouder is aan te bevelen 

PS Activiteiten en instrumenten 

In deze uitvoeringsfase hebben PS geen actieve rol en positie. In deze fase 
ligt de nadruk op de controlerende en toezichthoudende rol van PS. 

GS voeren de PS-besluiten in samenwerking met de partners uit en de nadruk 
ligt op aanjagen en controleren. De provinciale rol kan een heel andere zijn 
dan in de opbouwfase van samenwerking. Realisatie wordt in veel gevallen 
aan derden overgelaten. 

Na afloop van de realisatie wordt PS gevraagd beheersbudgetten vast te 
leggen indien de provincie daarin een rol heeft te vervullen. 

Resultaten 
Sturen Realisatie doelstellingen Coalitieakkoord en Programmabegroting 

Beschikbaar stellen krediet voor de realisatiefase 

Beheersen Bespreking voortgang 
Het college rapporteert de staten over de voortgang 
Meerjarige financiële uitwerking 

Verantwoorden Het college legt verantwoording af via de reguliere P&C-documenten over 
• de realisatie van het businessplan / definitief ontwerp 
• de realisatieovereenkomst inclusief exitstrategie en uittreding 

Toezicht houden De staten beoordelen of het college de beleidsdoelen heeft kunnen 
realiseren 

Governance Portefeuillehouder handelt namens het college binnen de kaders en besluiten 
van PS 

Risico
management 

Periodieke risicoanalyse inclusief omgevingsanalyse en beheersmaatregelen 

GS 
Activiteiten en instrumenten 
In de fase van consolidatie wordt het plan ten uitvoer gebracht. Dit is de 
verantwoordelijkheid van het college. 

1301975-Beoordelingskader Samenwerkingsrelaties 18 



De provinciale rol is met name gericht op het behartigen van de provinciale 
belangen en het beheersen van risico's. Veelal is van een sturende rol geen 
sprake, maar is aandacht nodig voor beheersing. Toezicht houden en 
stimuleren zijn voorbeelden van een andere bestuurlijke rol. 

Over de beheersfase moeten tussen de partners van de samenwerking tijdig 
afspraken worden gemaakt. In iedere fase moet de beheersfase worden 
uitgewerkt. De energie die nodig was van idee tot realiteit te komen is 
daarvoor niet nodig. Er kan via een Beheersplan worden gezorgd voor het 
behouden van bereikte resultaten. 

Overgang fase 4 -> Beheer 

PS 
Activiteiten en instrumenten 

GS evalueert de samenwerking en zorgt voor een goede afronding. 

PS beoordelen op de gebruikelijke manier de verantwoording die GS afleggen, 
Mogelijke vormen zijn: 
• een einddocument van de samenwerking 
• een evaluatierapport 
• de opheffing van de samenwerking 
• de opdrachtnemer levert zijn eindresultaat op aan de opdrachtnemer 

Indien van toepassing moeten PS in de reguliere begrotingen 
beheersbudgetten vaststellen om het gerealiseerde plan in beheer te nemen 
voor zover dit een provinciale taak betreft. In de veel gevallen is een 
maatschappelijke organisatie of een onderneming belast met het gebruik en 
het beheer van het gerealiseerde plan. 

GS 
Activiteiten en instrumenten 
Er moet een moment zijn van afronding en overdracht. De samenwerking 
wordt geëvalueerd door de partners. Op basis van de 
verantwoordingsverslagen is gebleken of het resultaat in overeenstemming is 
met het beoogde plan dat van te voren in de samenwerking is vastgelegd. De 
(eventueel bijgestelde) realisatieovereenkomst is uitgevoerd en het project 
kan worden afgerond. Nagegaan moet worden of de samenwerking aan de 
verwachtingen van de deelnemers heeft voldaan en op welke manier daarover 
maatschappelijke verantwoording wordt afgelegd. 

Op basis van goede exitstrategie wordt de samenwerking ontbonden en 
ontvlecht. Juridisch en financieel moet de ontvlechting worden geregeld. 

Om de cirkel rond te maken is evaluatie nodig en in de praktijk van veel 
projecten is een vorm van nazorg nodig, een fase waarin het product wordt 
afgerond volgens de afspraken, een tweede oplevering en dergelijke. 

De volgende fase is de beheersfase. Er is een andere organisatievorm nodig 
voor deze fase. In de eerste fase moet daarover wel worden nagedacht: is de 
samenwerking structureel of wordt het resultaat door nieuwe partners of een 
andere (bestaande) partij beheerd? 
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4. Memorie van toelichting 

Doelen bepalen 

In een samenwerking hebben de deelnemende partijen hun ideeën en wensen. De provincie 
werkt vanuit het algemeen belang. De provincie moet naast het algemeen belang onderzoeken in 
hoeverre de doelstellingen van de provincie 'sparren' met de doelen en belangen van de 
samenwerkende partij (en). Hierover moeten bindende afspraken te worden gemaakt. Is dat niet 
mogelijk dan is het niet aan te raden de samenwerking te formaliseren. 

Met name in de eerste fasen van voorbereiding is binding aan gezamenlijke doelen nodig. We 
spreken iets af en dat gaan we tezamen dan ook uitvoeren. Daarvoor sluit het college de 
overeenkomst. Als er goede redenen voor zijn, kunnen afspraken na overleg bijgesteld worden of 
kan van verdere uitvoering afgezien worden. Hiervoor kunnen in een intentie- of 
saemnwerkingsovereenkomst bepalingen worden opgenomen. Doelen, prestaties en afspraken 
moeten zoveel mogelijk SMART worden geformuleerd. Afspraken moeten vooral duidelijk, helder, 
tijdig en meetbaar zijn. 

Verantwoordelijkheden toewijzen 

In de overeenkomst moet duidelijk worden vastgelegd welke bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden de onderscheidene partijen hebben. Een heldere afbakening is een 
wezenlijke voorwaarde voor een goede uitvoering van de overeenkomst en het daadwerkelijk 
realiseren van het beoogde resultaat. Voor de provincie is het goed te benoemen welke rol zij in 
de samenwerking speelt. Dit biedt duidelijkheid naar de partners en naar de achterban, de 
politiek en Provinciale Staten. Zolang de overeenkomst gesloten wordt ter realisering van door 
Provinciale Staten vastgestelde doelstellingen en binnen de door PS vastgestelde kaders, kunnen 
Gedeputeerde Staten dergelijke overeenkomsten aangaan. Als een overeenkomst zich buiten 
deze kaders begeeft, dan worden de Provinciale Staten daarbij betrokken en wordt in overleg 
een standpunt bepaald. 

Verantwoording afleggen 

In de overeenkomst dient vastgelegd te worden welke evaluatie- en mónitoringsmomenten er 
zijn en op welke vrijze en aan wie gerapporteerd wordt. Partijen kunnen gedurende de looptijd 
zo beoordelen of de beoogde doelen worden gerealiseerd. Goed contractbeheer is een 
(rand)voorwaarde voor goede samenwerking. Prestaties moeten gevolgd en beoordeeld kunnen 
worden onafhankelijk van de behandelend ambtenaar. In samenwerkingsconstructies zijn 
juridische deskundigheid en fiscale en administratieve kennis onontbeerlijk bijvoorbeeld voor 
BTW-aspecten van samenwerkingsverbanden. 

Governance in samenwerking 

Bij de organisatie van en het speelveld rondom verbonden partijen ligt een relatie met het 
begrip Governance. In de theorie is het begrip Governance als volgt uitgelegd: Governance is het 
waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht 
houden van een organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van doelstellingen, 
alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten 
behoeve van belanghebbenden. 

Bij verbonden partijen doen zich vraagstukken van Good Governance voor. Bij andere vormen 
van samenwerking hanteert het college dezelfde criteria. Daarmee wordt de samenwerking 
vormgegeven en moet rekening worden gehouden, ook door de partners. Zij zijn 
randvoorwaarden voor het beste resultaat en een succesvolle deelname van de provincie aan een 
samenwerking. Vraagstukken die borgen dat de verschillende partijen opereren binnen hun 
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verantwoordelijkheid. Voorbeelden hiervan zijn: de wat-vraag ligt bij Provinciale Staten, de hoe-
vraag ligt bij Gedeputeerde Staten. Een dergelijk onderscheid zorgt voor kwaliteit en borging van 
goed bestuur. 

Op drie niveaus doet zich Good Governance voor: 
1. De verschillende lagen van Provinciale Staten tot en met het ambtelijk apparaat. De 

ambtelijke organisatie vormt de basis voor de uiteindelijke uitvoering van de verbonden 
partij. Iedere bestuurslaag kent z'n eigen rol en verantwoordelijkheid. Daarbinnen moeten 
zij kunnen bijsturen waar nodig is. 

2. In de loop der t i jd is een netwerk ontstaan van samenwerkende partijen. De provincie treedt 
vaak op als publiek regisseur en is verantwoordelijk voor samenwerking en afstemming 
binnen een dergelijk netwerk. Dit vraagt om typische competenties en eisen voor 
netwerksturing; 

3. De uitvoeringsorganisatie moet 'in control' zijn voor de beheersing van het netwerk. Dit 
geldt tevens voor de verbonden partij. Ook deze moet relevante informatie aan de provincie 
door kunnen geven. 

Met de partners zijn of worden afspraken gemaakt omtrent de invulling van de Governance. 
Hierbij wordt dan rekening gehouden met de omstandigheid dat meerdere entiteiten een rol 
kunnen spelen, zoals het bestuur van de provincie en/of raden van bestuur. Bij het aangaan van 
een nieuwe partner moeten hierover afspraken gemaakt worden. Diverse aspecten spelen daarin 
mee. in de uitwerking moet worden nagedacht hoe de samenwerking wordt ingericht, welke 
taken en werkv^jzen in de samenwerking worden gebruikt en welke deskundigheid nodig is. 
Vervolgens de HRM aspecten van voldoende gekwalificeerde medewerkers, is de deskundigheid 
voor handen, personele budgetten, integriteit en transparantie, belangenverstrengeling. 
Bestuurlijke aspecten in samenwerking gaan over besturen en toezien op besturen, over politiek , 
over een raad van commissarissen en over aandeelhouders 

Vormen van samenwerking 

Deze categorie is een zeer diverse categorie. Van belang is dat deze vormen op enig moment een 
formeel-juridisch ankerpunt krijgen. Veelal in de vorm van convenanten, intentieverklaringen, 
samenwerkingsovereenkomsten et cetera. Al deze vormen zijn te karakteriseren als civiele 
overeenkomsten. Door de grote verscheidenheid en hoeveelheid overeenkomsten die gesloten 
worden is het van belang een heldere leidraad te hebben waarin duidelijk vermeld en toegelicht 
wordt aan welke (minimale) eisen deze moeten voldoen. 

In de dagelijkse praktijk worden voor dit soort overeenkomsten vele benamingen gebruikt, zoals 
bijvoorbeeld: convenant, bestuurlijke overeenkomst, afsprakenkader, intentieverklaring of 
intentieovereenkomst ook wel "Letter of intent", beleidsovereenkomst of bestuursovereenkomst, 
samenwerkingsovereenkomst, prestatieovereenkomst, subsidieovereenkomst, herenakkoord of 
'gentlemens agreement', overeenkomst en jaarprogramma. 

Het is van belang hier nader te preciseren welke soort overeenkomsten worden bedoeld. Het 
gaat in essentie om civielrechtelijke overeenkomsten waarbij afspraken tussen overheidsorganen 
worden vastgelegd al dan niet tezamen met civiele rechtspersonen. Op al deze overeenkomsten 
is het burgerlijke recht van toepassing. Onder convenant in brede zin wordt verstaan: 

"een afspraak of verzameling van afspraken, die een overheid maakt met andere 
overheden of met particulieren, ter behartiging van haar overheidstaak". 

Risico's 

Uit samenwerking kunnen mooie resultaten voortkomen, maar er is ook sprake van grotere 
onzekerheden wanneer een aantal partijen gezamenlijk iets wil verwezenlijken. Zeker als het 
gaat om omvangrijke gebiedsontwikkelingen kan het over grote financiële risico's gaan. Maar ook 
in kleinere vormen van partnerschap kunnen grote bestuurlijke of politieke ongelukken 
voorkomen. Om daar greep op te hebben en houden is het nodig die risico's onder ogen te zien. 
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ze te benoemen en te analyseren. En waar mogelijk maatregelen te treffen. Bij 
samenwerkingsrelaties komt daar een dimensie bij omdat er sprake moet zijn van onderling 
vertrouwen. Vertrouwen bestaat bij openheid van zaken en elkaar aanspreken op aanwezige of 
mogelijk risico's. Daarin moeten de partners elkaar vinden in afspraken over hoe met risico's 
wordt omgegaan. En er moet met respect worden omgegaan met "anders denkenden". 
Risicogedrag is voor een ondernemer anders dan voor een publiek bestuurder. Het voorgenomen 
risicogedrag moet dan ook onderdeel zijn van het overleg in de verschillende stadia van 
samenwerking. 

Daarom moeten bij het aangaan van samenwerkingsrelaties de risico's in kaart worden gebracht. 
Voor een dergelijke analyse zijn de volgende stappen gezet: 
1. de inventarisatie van risico's: op basis van de beschikbare informatie zijn de risico's 

omschreven en ingedeeld. 
2. de analyse (kans x impact; effect): de betrokken medewerkers hebben een inschatting 

gemaakt van de kans en de impact van een risico. Dit is in cijfers uitgedrukt en als 
vermenigvuldiging is het effect genoteerd. Dit is de risicoscore. 

3. risicobeheersing (beheermaatregelen): er is nagedacht over de maatregelen om het 
(bruto)risico te beperken of te beheersen; het resterende risico noemen we het netto-risico. 

Op basis van de risicoscore kan een prioritering aangebracht in de risico's De risico's met de 
hoogste scores zijn het meest urgent c.q. relevant. 

Categorieën van risico's 

We onderscheiden in de visie op risicomanagement^ verschillende soorten risico's. 
Bestuurlijk 
Juridisch 
Maatschappelijk 
Organisatorisch 
Financiëel 

Kwantificering 

Voor de kwantificering van de risico's en de waardering ervan wordt in veel gevallen de kans x 
impact X effect methode gebruikt. Daarbij wordt een financiële vertaling van risico's gegeven 
om te zorgen dat er voldoende middelen zijn gereserveerd in de vorm van het 
weerstandsvermogen. In dit geval is dat niet financieel gekwantificeerd. Deze methode zorgt 
niet voor een wiskundige exactheid, maar om instrument dat helpt om een inschatting te maken 
van de financiële gevolgen van risico's en onzekerheden. 
• De kans geeft de huidige inschatting weer van risico's die zich kunnen voordoen. We kijken 

vooruit ook over de jaargrens heen. De aanduiding is uitgedrukt in getallen 1 tot en met 5, 
waarbij 1 een lage kans is en 5 een hoge kans aanduidt. 

• De impact duidt op de omvang van de consequenties die het gevolg zijn wanneer het risico 
zich voordoet. Deze consequenties kunnen zich op een klein deel van het project richten, 
maar kunnen zich ook in de volle breedte van dit project merkbaar zijn. 

• Bij effect is een inschatting gemaakt van de gevolgen indien het risico zich voordoet, 
bijvoorbeeld financieel. 

Deze analyse is globaal in de Kiemfase en wordt geïntensiveerd bij de Ontv/ikkelingsfase. Aan de 
intentieovereenkomst is een risicoanalyse gekoppeld die op de strategische risico's met name 
ingaat. De businesscase en het latere businessplan bevatten gedetailleerdere risicoanalyses, 
zowel vanuit het oogpunt van de samenwerkende partijen als vanuit het gezichtpunt van de 
provincie. Als provincie moet een eigen inschatting worden gemaakt van de risico's. 

^ Visiedocument risicomanagement. Opstap naar volwassen risicomanagement, provincie 
Flevoland, 2008 
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Daarnaast kent iedere fase een exitstrategie. In de samenwerkingsdocumenten is opgenomen hoe 
de samenwerking - onverhoopt - kan worden beëindigd, dan wel wat er gebeurt als één van de 
deelnemende partijen uittreedt. Het college beschrijft wanneer de provincie de samenwerking 
beëindigt en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. 

Early warning aspecten worden benoemd in de eerste fasen van samenwerking. Er is nog weinig 
geformaliseerd en toch kunnen er signalen zijn dat de samenwerking niet het beoogde resultaat 
bereikt. De portefeuillehouder en GS delen dit zo nodig met PS. 

Praktijk en evaluatie 
Bij de opstelling van dit Beoordelingskader is gekeken naar de praktijk van de afgelopen jaren en 
naar recente voorbeelden van samenwerkingsrelaties. Voorbeelden zijn de Omgevingsdienst 
(OFGV), de samenwerking rondom DE-on, OostvaardersWold en op het gebied van de 
ontwikkeling van bedrijvigheid, kennis en innovatie. Praktijkbeoordelingen en evaluatie van het 
Beoordelingskader Samenwerking kunnen tot bijstelling leiden. 
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Bijlage 1 Samenwerking bij subsidieverlening en deelneming 
Samenwerking is mogelijk langs drie hoofdlijnen: 

subsidieverlening 
deelneming 
samenwerking 

Deze nota gaat over de laatste vorm. Omdat samenwerking breder is wordt hieronder 
samengevat weergegeven wat de rol van PS is bij subsidieverlening en deelneming. 

Subsidieverlening 
Onderwerp Rol Toelichting 

1. subsidieverordening 
2. vaststellen subsidiekader 
3. Jaarlijkse lijst subsidies 
4. budget via begroting 
5. meerjarige evaluaties 

subsidieverordeningen 

Besluitvorming De kaders van de staten zijn de provinciale 
doelstellingen waarvoor expertise wordt 
ingeschakeld. 
Jaarlijks ontvangen PS een lijst met subsidies 
gelijktijdig met de Programmabegroting 
Meerjarige evaluaties kunnen met de staten 
worden besproken 

subsidieverlening 
programma van eisen 
rapportage voortgang en 
doelbereik 
evaluatie van subsidies 

Gebaseerd op de doelstellingen van het 
collegeuitvoeringsprogramma wordt de keuze 
gemaakt of subsidie wordt verstrekt. 

De organisatie verstrekt de subsidies als 
aangetoond wordt dat daarmee aan het 
doelbereik wordt bijgedragen. Er is een soort 
relatie van opdrachtgever-opdrachtnemer waarbij 
accountmanagement en contractbeheer en 
controle op doelbereik en prestaties worden 
gemanaged. 

Hierover wordt gerapporteerd aan het college. 

Deelneming (zie Beoordelingskader verbonden partijen 2008) 

Onderwerp Rol Toelichting 

1. Toetredingsbesluit verbonden 
partijen 

2. Begroting en verantwoording 
3. Uittreden verbonden partijen 

Besluitvorming Op basis van het beoordelingskader verbonden partijen 
v/ordt besloten tot deelname of beëindiging van deze 
samenwerking. De verbonden partijen zijn op grond van 
het BBV-verplicht om hun begrotingen en rekeningen te 
laten toetsen door de provincie. 
Jaarlijks wordt in de Programmabegroting de 
ontwikkeling geschetst van de Verbonden partijen. 
Daarbij wordt gekeken naar de begroting, de 
reservepositie, de resultaten, de governance, de 
risico's 

Op basis van periodieke evaluatie conform het 
Beoordelingskader kunnen PS besluiten om de 
Verbonden Partij op te heffen dan wel als provincie uit 
te treden. 

Bestuurlijke vertegenwoordiging 
Goedkeuring begrotingen  

Bestuitvorming Het college neemt namens de provincie deel aan  
dergelijke overheidsondernemingen en leden nemen 
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zitting in dagelijks besturen. De organisatie houdt 
zicht op de voortgang en de rapportages en 
verantwoording door deze verbonden partijen. Het is 
zaak voldoende kwaliteit in huis te hebben voor 
dergelijke constructies. 

Verdere professionalisering is gewenst op gebieden: 
Governance en goed bestuur 
financieel beleid 
juridische control 
rechtmatigheid en verantwoording 
risicobeheersing 
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Bijlage 2 Checklist te stellen vragen 

Vraag ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 

^^^^^^ Fase 

K
iem

 

O
n

tw
ik

k
e
l 

P
la

n
 

Consoli
datie 

Toelichting 

1 Sturing 

1 Is duidelijk wat de belangen van de 
samenwerkende partners zijn en is duidelijk 
wat daarbij het gezamenlijk na te streven 
belang is 

Gezamenlijk belang, 
gedeeld belang, eigen 
belangen en ambities 
moeten transparant 
zijn om vertrouwen te 
hebben / krijgen 

2 Is het maatschappelijke effect geformuleerd Gezamenlijke missie 

3 Zijn de doelstellingen en subdoelen duidelijk 
vastgelegd 

Concreet - SMART 

4 Zijn de prestaties - afspraken gedefinieerd 

5 Zijn de kaders en randvoorwaarden 
geformuleerd, duidelijk en realistisch. 

Per fase 

6 Zijn GS akkoord Per fase 

7 Zijn PS akkoord Per fase 

8 Is er een realistische businesscase (geld, 
informatie, tijd/planning, kwaliteit, 
organisatie) 

Projectvorm ligt voor 
de hand. Inrichting 
volgens projectmatig 
werken. 

9 Welke rol heeft de provincie, welke rollen 
hebben de partners 

Zes rollen 
bestuurskrachtmeting 
1. beleidsbepaler 
2. regisseur 
3. stimulator 
4. belangenbehartiger 
5. uitvoerder 
6. toezichthouder 

10 Welke positie neemt de provincie in Trekker, deelnemer, 
sponsor, agendalid, op 
afstand 

11 Zijn effect of prestatie-indicatoren 
overeengekomen 

Met name voor fase 2, 
3 en 4 

12 Is er een goede planning Wanneer, v^e, budget, 
risico's 

13 Zijn de kaders en randvoorwaarden 
geformuleerd, duidelijk en realistisch 

Per fase 

14 Is de horizontale structuur (gericht op 
omgeving) goed ingericht 

Communicatie en 
draagvlak 
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15 Burgers en bedrijven 
als belanghebbenden 

16 Directe participatie burgers Draagvlak noodzakelijk 
voor maatschappelijk 
effect en legitimatie 
samenwerking 

17 Is de borging in de eigen organisatie goed 
geregeld (opdrachtgever-opdrachtnemer; 
competenties, kennis, expertise, vervanging) 

Opdrachtformulering 
op basis van 
businesscase 

2 Beheersing 

1 Rapportage over voortgang en besluitvorming 
bij faseovergang (op basis van analyse en 
evaluatie) goed geregeld 

2 Zijn de randvoorwaarden ingevuld 

3 Is de organisatie van de samenwerking (vitale 
coalitie) georganiseerd, overeengekomen en 
gekwalificeerd voor beoogde resultaten 

4 Is de aansturing goed geregeld en 
gekwalificeerd. Mag de leiding besluiten nemen 
(AO-IC) 

5 Is de financiële functie / administratie goed 
ingeregeld 

6 Is er sprake van een goede P&C cyclus 

7 Is afgesproken wanneer en hoe er 
voortgangsrapportage en verantwoording 
plaatsvindt 

8 Is de exit strategie en eventuele uittreding 
goed vastgelegd 

9 Op welke wijze is ti jd en mogelijkheid 
ingecalculeerd voor bijsturing op en bijstelling 
van de samenwerking en de 
samenwerkingsrelatie/overeenkomst 

3 Verantwoording 

1 Hoe legt de samenwerking verantwoording af, 
zowel maatschappelijk als politiek-bestuurlijk, 
wie, hoevaak 

2 Aan wie wordt verantwoording afgelegd 

3 Is afgesproken en eventueel vastgelegd hoe de 
samenwerking wordt afgerond (juridisch, 
financieel, communicatief), afgebouwd, 
geëvalueerd 

4 Is afgesproken en overeengekomen hoe de 
samenwerking overgaat in de beheerssituatie 
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5 Is voorzien in evaluatiemomenten tijdens en na 
afloop van de samenwerkingsrelatie 

4 Toezicht houden / Informatievoorziening 

1 Kwantitatieve informatie over de 
samenwerking, de resultaten, de prestaties, de 
budgetten, risico's en het beoogd 
maatschappelijk effect 

2 Kwalitatieve informatie, idem en 
governanceaspecten 

3 Openbaarheid van rapportage en 
verantwoording 

4 Budget, formatie, indicatoren 

5 Rapportage over voortgang 

6 Evaluatie en besluitvorming bij faseovergang 

5 Governance 

1 Is er een duidelijke structuur aangebracht in de 
vorm van samenwerking 

Dit kan per fase sterk 
verschillen. Is soms 
nodig, soms niet. 

2 Bestuurlijke vertegenwoordiging en 
benoemingen 

Stuurgroep, dagelijks 
bestuur, algemeen 
bestuur 

3 Zijn verantwoordelijkheden van bestuur en 
individuele bestuurders vastgelegd in juridisch 
document, overeenkomst, convenant, stichting 

Zie codes 

4 Is de verantwoording over de governance goed 
geregeld (salariëring, functievermenging, 
beslissingen, rechtmatigheid, en dergelijke) 

6 Risicomanagement 

1 Is in de businesscase een risico-analyse 
opgesteld 

2 Stellen de partners een risicoprofiel op voor de 
samenwerking en is risicomanagement op orde 

Zie Visie 
risicomanagement en 
implementatietraject 
risicomanagement 

3 Is er een exitstrategie en zijn er afspraken over 
uittreding 

4 Zijn er beheersmaatregelen en wordt de 
uitvoering ervan gemonitord. Wie doet dat? 

Relatie met 
governance, sturing en 
beheersing 

5 Zijn er "what if "-scenario's 

6 Is er sprake van contractbeheer 

7 Zijn de fiscale aspecten beoordeeld 
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8 Financiën, reserveposities 

9 . Beloningen, belóningsstructuur, MVO 

10 . Integriteit ' .. 
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