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Pilot(s) Krachtige Samenleving en vervolgnotitie programma Krachtige Samenleving
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Agendapunt

Gedeputeerde Staten stellen voor
1.

Beslispunten

Lelystad

1. In te stemmen met de notitie pilottraject Krachtige Samenleving
2. De volgende voorwaarden hierbij vast te stellen:
a. De pilot draagt bij aan het doel van de opgave krachtige samenleving
b. De Flevolander staat centraal
c. Er is sprake van vernieuwing of verbetering
d. Pilot heeft betekenis op lokaal en bovenlokaal niveau
e. Adviezen van externe en deskundige partijen gebruiken
f. Gezamenlijke ontwikkeling van de pilot
3. In te stemmen met vervolgnotitie programma Krachtige Samenleving
4. Dit op korte termijn nader in te vullen middels:
a. een (bestuurlijk) jaarcongres “de toekomst van Flevoland”
b. de inrichting van een sociaal economische monitor
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2.

Doelstelling programmabegroting

Hofstra, H.J.

Beide notities zijn gerelateerd aan de programmabegroting hoofdstuk 4.2 Samenleving en Sport.

-----------------------------

3.

Commissie Ruimte:

Eerdere behandeling

Provinciale Staten hebben op 8 november 2017 de Omgevingsvisie vastgesteld.
Tijdens dezelfde vergadering zijn ook de startnotities vastgesteld waaronder de
startnotitie Krachtige Samenleving (2090877). De commissie Ruimte is op 16 mei

beeldvormend bijgepraat en uitgedaagd om te komen met voorwaarden die zij van
belang achten voor de pilots krachtige samenleving.
Op 13 juni zijn de commissieleden Ruimte in de gelegenheid gesteld om oordeelsvormend over de opzet pilot(s) en de vervolgnotitie programma Krachtige Samenleving te spreken.
4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

1.1 Invullen van de kaderstellende rol van Provinciale Staten gericht op het
vaststellen van de opzet van pilottraject.
1.2 De bevoegdheid voor het vaststellen van de opzet van de pilottraject (opgave
Krachtige Samenleving, onderdeel van de Omgevingsvisie FlevolandStraks) is aan
Provinciale Staten.
2.1 Invullen van de kaderstellende rol van Provinciale Staten alvorens tot het
instemmen met de vervolgnotitie programma Krachtige Samenleving te komen.
5.

Verdere behandeling PS

- Voor de vervolgnotitie programma Krachtige Samenleving:
Op basis van de de bouwstenen wordt het programma ingericht en eind 2018 aan
u ter vaststelling voorgelegd.
- Voor de notitie pilottraject Krachtige Samenleving:
Na de ontwikkelfase, waarin een eerste pilot wordt opgezet, volgt een (tussentijdse) evaluatie. De evaluatie van de eerste pilot(s) vormt vervolgens de basis
voor een nieuw voorstel aan Provinciale Staten over het vervolg van het traject
eind 2018.

Routing

13 juni 2018
-----------------------------------
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6.

Korte toelichting op voorstel

Conform de toezegging in de startnotitie Krachtige Samenleving is een voorstel opgesteld voor de
opzet van het pilottraject. Na besluitvorming over dit voorstel wordt gestart met de uitvoering van
het pilottraject.
Het is een aanpak op hoofdlijnen, waarin een aantal fases wordt onderscheiden. Na de ontwikkelfase, waarin de eerste pilot(s) worden opgezet, volgt een (tussentijdse) evaluatie. De evaluatie van
de eerste pilot(s) vormt vervolgens de basis voor een nieuw voorstel aan Provinciale Staten over het
vervolg van het traject. In de afgelopen periode is hierover zowel bestuurlijk als ambtelijk overleg
gevoerd met de zes gemeenten. De inzichten hieruit zijn betrokken in het voorstel voor de aanpak.
Daarnaast is een vervolgnotitie opgesteld voor het programma Krachtige Samenleving. Hierin wordt
een voorstel gedaan voor de uitwerking van de twee inhoudelijk samenhangende ingrediënten uit de
Omgevingsvisie, conform toezegging in de startnotitie:
- het jaarlijks monitoren en analyseren van sociaaleconomische ontwikkelingen. Bestaande onderzoeken zijn daarbij het uitgangspunt;
- het jaarlijks organiseren van het jaarcongres “De toekomst van de Flevolander”. Op basis van de
maatschappelijke ontwikkelingen worden samen met partners nieuwe sociaal economische opgaven
gesignaleerd.
7.

Beoogd effect

Beide notities zijn een tussenstap voor de uiteindelijke invulling van de opgave Krachtige Samenleving.
8.

Argumenten
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1.1 De aanpak is in lijn met de ambitie die is vastgesteld in de Omgevingsvisie FlevolandStraks
Het doel van de opgave Krachtige Samenleving, onderdeel van de Omgevingsvisie FlevolandStraks,
is om het in Flevoland aanwezige talent alsmede de potentie, kracht en ondernemerschap van de
samenleving te benutten. Na de decentralisaties in het sociale domein signaleren diverse maatschappelijke organisaties botsende logica’s in het systeem. De uitdaging van de opgave Krachtige
Samenleving ligt in het samen met partners in Flevoland stroomlijnen van die logica’s.
De transformatie is nog maar net begonnen. De bijdrage van de provincie Flevoland hieraan is een
handreiking om via het pilottraject ruimte te creëren voor experimenten.
1.2 De aanpak genereert voeding voor het programma Krachtige Samenleving
Pilots hebben zowel een directe betekenis voor een actueel vraagstuk, als een betekenis op een
overstijgend niveau voor de middellange termijn. Ze hebben een experimenteel karakter, gericht op
het opdoen van inzichten en leerervaringen voor de provincie, maar ook voor organisaties
en gemeenten die een rol hebben binnen de opgave Krachtige Samenleving. De inzichten die uit
deze pilots voortkomen, worden gebruikt als voeding uit de praktijk voor het verder vorm geven van
het programma Krachtige Samenleving.

1.3 De gemeenten zijn direct betrokken bij de aanpak
De betrokkenheid van de gemeenten bij het pilottraject is cruciaal. Daarom zijn de gemeenten
nauw betrokken bij de inrichting van de pilot. Dit om een goede aanvulling te krijgen op hetgeen
gemeenten (en andere partijen) al doen. Daarmee proberen we ook pilots te stimuleren die aansluiten bij de behoefte en actuele vraagstukken van partners.
1.4. De Staten wensen actief betrokken te worden bij de uitvoering van de Omgevingsvisie
Provinciale Staten krijgen een actieve rol tijdens de uitvoeringsfase van het pilottraject. Tijdens de
uitvoeringsfase zal er, parallel aan het pilotproces – afgestemd op de behoefte van deelnemende
partijen - een uitwisseling worden georganiseerd met vernieuwers, bestuurders, politici, wetenschappers en betrokken Flevolanders. Zo kan de richting aangescherpt worden en maakt men optimaal gebruik van de al aanwezige (ervarings)kennis bij diverse partijen. Tevens ontvangt Provinciale
Staten eind 2018 een verslag van de activiteiten en een voorstel over het vervolg.
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2.1 Kader stelende voorwaarden zijn van belang om pilot(s) te toetsen
We werken vanuit een opgave en niet vanuit leidende posities. We willen hiermee een nieuwe
beweging en vormen van samenwerking op gang brengen. Door een voorstel voor een pilot te toetsen aan deze voorwaarden verzekeren we dat deze ook daadwerkelijk bijdraagt aan de gezamenlijk
gestelde ambitie van de opgave Krachtige Samenleving. Zo gaan we ook daadwerkelijk aan de slag
met het zoeken naar vernieuwing die noodzakelijk is om effectiever te opereren binnen die opgave.
2.2 Voorwaarden sluiten aan bij de ambitie van een Krachtige Samenleving
De voorwaarden zijn in lijn met de opgave Krachtige Samenleving, onderdeel van de Omgevingsvisie
FlevolandStraks: burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten werken in Flevoland hard aan een krachtige samenleving. De uitdagingen zijn ingewikkeld. Dat vraagt van de vele
organisaties de ambitie en het vermogen om over hun grenzen heen te kijken, zich te verbinden en
samenspel te organiseren. De provincie bevordert indien nodig, dit samenwerkend vermogen.
De voorwaarden bevorderen tevens het samenwerkend vermogen tussen alle partners.
3.1 De aanpak is in lijn met de ambitie die is vastgesteld in de Omgevingsvisie FlevolandStraks
De Provincie kan een agenderende rol (passend bij haar rol als middenbestuurder) spelen door
samen met partners ontwikkelingen actief te volgen en nieuwe sociaal economische opgaven te
signaleren (zie ook argument 1.1). Met het programma Krachtige Samenleving biedt de provincie de
partners (met name de gemeenten) de mogelijkheid om, aanvullend op wat ze zelf al doen, de
positie van de Flevolander sterker te maken.
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3.2 De gemeenten zijn direct betrokken bij de aanpak
De betrokkenheid van de gemeenten is cruciaal. Daarom zijn de gemeenten (zowel bestuurlijk als
ambtelijk) nauw betrokken bij de wijze van inrichting en organisatie van het programma. Dit om
een goede aanvulling te krijgen op hetgeen gemeenten (en andere partijen) nu al doen.
4.1 Een gezamenlijk moment is bij uitstek de mogelijkheid om ervaringen, conclusies, ambities en
gezamenlijk doelen te formuleren
De ambitie van de provincie om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het sterker maken van
de positie van de Flevolander kan alleen als er intensief en meerjarig een gezamenlijke lijn wordt
uitgezet en uitgewerkt met partijen. Het organiseren van een (bestuurlijk) jaarcongres lijkt daarvoor een goede vorm om actuele thema’s gezamenlijk te agenderen. Deze thema’s zullen worden
opgehaald en deels ook uitgewerkt in (zo veel mogelijk bestaande) netwerken van op die thema’s
deskundige organisaties.
Op het jaarcongres zelf zullen voorstellen voor vervolgacties worden besproken en uitgezet. Onderdeel daarvan is de rol die de verschillende partners zullen gaan spelen, inclusief die van de provincie.
4.2 De uitwerking van het programma Krachtige Samenleving kan hierdoor ook een nadere theoretische onderbouwing krijgen op basis van objectieve data
De informatie over en de onderbouwing van de agenda van het jaarcongres wordt in belangrijke
mate ondersteund door objectieve (kwalitatieve en kwantitatieve) gegevens over de sociaal economische situatie van de Flevolander. Die informatie zal voor het grootste deel bestaan uit reeds
aanwezige bronnen. Het geheel krijgt daarmee een monitorfunctie voor het jaarcongres, als onderbouwing van de te agenderen thema’s.
De omvang, breedte en opzet van zo’n monitor wordt in overleg met de partners bepaald.
9.

Kanttekeningen

De betrokkenheid van gemeenten en maatschappelijke organisaties is cruciaal voor het bereiken van
resultaten die een positieve bijdrage leveren aan de opgave Krachtige Samenleving. Onze partners
bepalen daardoor mede de inhoud en het tempo van zowel de te realiseren pilots als het jaarcongres
en monitor.
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10.
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