Werkgroep Bestuurlijke vernieuwing
De provincie heeft in toenemende mate te maken met complexere vraagstukken en veranderende
verhoudingen tussen overheid en samenleving. Om als middenbestuur zelfbewust te kunnen blijven
acteren in dit speelveld is bestuurlijke vernieuwing nodig en wel in de relaties samenleving <>
provincie; provincie <> medeoverheden; en PS <> GS. Met betrekking tot de relatie samenleving en
provincie is ook het wetsvoorstel Versterking participatie van belang. Dit wetsvoorstel regelt dat het
decentraal bestuur inwoners in staat stelt te participeren bij zowel de voorbereiding, als ook bij de
uitvoering en evaluatie van beleid.
Door in deze praktijk nieuwe methoden en werkwijzen uit te proberen wordt het bestaande
instrumentarium van PS en GS verrijkt.
Provinciale Staten hebben tijdens de statenconferentie in april 2019 aangegeven de voorkantsturing
en kaderstelling sterker vorm te willen geven. Daartoe dient het beleidsvormende proces anders
ingericht te worden. Een ander beleidsproces vraagt ook om ontwikkeling van andersoortige en
aanvullende instrumenten naast bestaande instrumenten als de startnotitie en
besluitvormingsdocumenten.
De vernieuwende vormen zullen zich met name focussen op de voorkantsturing en kaderstelling van
PS voorafgaand en tijdens het proces. Hiervoor zullen daadwerkelijke beleidsterreinen onderwerp
zijn. Een voorbeeld hiervan is het geplande iteratieve proces rondom het nieuw economisch beleid.
Naast deze werkgroep zal de werkgroep Dialoog PS/GS zich bezig houden met het samenspel tussen
PS/GS in het algemeen. Hierin zullen o.a. gesprekstechnieken centraal staan.
In februari 2020 is het Statenvoorstel over Provinciale werkgroepen aangenomen. Hierin staat een
leidraad voor het instellen van toekomstige werkgroepen. In onderstaande tabel staat in de eerste
kolom wat er in ieder geval vastgelegd dient te worden indien de Staten uit haar midden een
werkgroep ad hoc instellen. In de tweede kolom staan de antwoorden hierop voor de werkgroep
bestuurlijke vernieuwing.

1. probleemstelling/reden van instelling
werkgroep;

2. globaal gewenst resultaat/doelstelling
werkgroep en afbakening ervan;
3. de doelstelling van de werkgroep en
afbakening doelstelling (smart
geformuleerd);

4. de werkwijze: welke acties wil de
werkgroep ondernemen en wat wordt de
vergaderfrequentie;

We zien dat democratische vertegenwoordiging
steeds ingewikkelder wordt. Om beter te kunnen
inspelen op een complexere samenleving,
complexe vraagstukken en relaties te versterken,
passend bij de ambitie voor bestuurlijke
vernieuwing zoals hierboven geformuleerd
worden een aantal trajecten gestart. Deze
trajecten vragen een intensieve betrokkenheid
vanuit PS die het best vanuit een werkgroep kan
worden georganiseerd.
In samenwerking tussen PS, GS en ambtelijke
organisatie ontwikkelde werkwijzen en
instrumenten om als middenbestuur zelfbewust
te blijven handelen in dit complexe speelveld.
Het onderzoeken, testen en evalueren van
vernieuwende instrumenten en werkwijzen.
De begeleiding vanuit PS, griffie en ambtelijke
organisatie van bestuurlijke vernieuwende
trajecten start met het lerende proces voor het
versterken van voorkantsturing/kaderstelling
door PS in de praktijk van het opstellen van
nieuw sociaal en ruimtelijk economisch beleid.
Reflecteren op de gebruikte instrumenten en
werkwijzen, schakelfunctie tussen commissie/PS

en projectteam bestuurlijke vernieuwing en
afstemming met werkgroep dialoog.
Daarnaast een klankbord en een stuurgroep voor
projectteams die zich bezighouden met
vernieuwende processen. Gestart wordt met het
proces waarbinnen het nieuwe economisch
beleid wordt vormgegeven. De werkgroep richt
zich niet op de economische beleidsinhoud.

5. de samenstelling en mogelijke vervanging
(evt. vaste adviseurs/voorzitter/secretaris);

Maandelijks of volgend aan proces/traject met
de commissie EMS en PS.
Vertegenwoordiging in de werkgroep vanuit PS,
griffie, Concernzaken en S&B.
4 tot 6 leden PS (waarvan één lid voorzitter is)
Senior statenadviseur
Senior beleidsadviseur bestuurlijke vernieuwing
(secretaris)
2 sr beleidsmedewerkers economie (van de
afdeling Strategie & Beleid)

б. de doorlooptijd van de werkgroep en
moment van opheffing (inschatting
tijdsbesteding leden);
7. aan wie dient de werkgroep te adviseren;
8. aanvullende voorwaarden zoals benodigde
ondersteuning vanuit de griffie/ambtelijke
organisatie en benodigd budget en wijze van
financiering.

Indien nieuwe/andere inhoudelijke trajecten
worden gestart dan aanvulling/vervanging vanuit
betrokken afdeling ambtelijke organisatie.
De doorlooptijd is twee jaar (tot verkiezingen in
2022).
Tijdsbesteding is 4 uur per maand voor de
Statenleden. De overige commissieleden zullen
hier meer uren per maand aan besteden.
Provinciale Staten
De werkgroep (doelstelling, opdracht en
bemensing vanuit PS) zal door PS ingesteld
worden.
De ambtelijke ondersteuning voor PS in het
traject voor bestuurlijke vernieuwing en
ambtelijke deelname aan de werkgroep zal door
het DT besloten worden.
Budget: ten laste van bestaand budget 2021.

