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Ondenverp: Verkennende fase proces middenbestuur

Geachte voorzitter/leden,

Het afgelopen jaar is de positie van het middenbestuur in Drenthe, samenwerking en

de relatie met de Drentse gemeenten meerdere malen in uw staten onderwerp van
gesprek geweest. ln onze brief van 27 september 2012, kenmerk 3913.112012006465,

hebben wij u een procesaanpak geschetst voor de verkennende fase van het proces

middenbestuur. Via deze brief willen wij onze informatie en inzichten uit de
verkennende fase met u delen als basis voor het debat dat we samen willen voeren
over de toekomst van het middenbestuur. De uitkomsten hiervan nemen we ook mee
in het IPO-traject'Stip aan de horizon', waarin de langetermijnperspectieven op de
rollen en taken van de provincies nader uitgewerkt worden.

Bij het proces middenbestuur gaat het ons primair om het kijken naar de actuele
ontwikkelingen van de bestuurlijke organisatie van Nederland waarvan wij- als
provincie - onderdeel zijn. Hierbij zijn wij ons bewust van de ontwikkelingen die bij het
Rijk gaande zijn, waarbij de rol van de provincie transformeert naar een
uitvoeringsorganisatie met een gesloten huishouding. Dit benadrukt enerzijds de
urgentie van het proces, maar anderzijds betekent het ook dat er geen sprake is van
een vrijblijvende d iscussie.

Wij zoeken naar een toekomstbestendige invulling en inrichting van het bestuur in

Drenthe, waarbij meerdere opties open liggen. Hierbij vragen wij ons af of de huidige
hiërarchische en verticale organisatie van politiek en bestuur nog past bijde
maatschappijvan nu. Een maatschappü waarin de communicatie door en

betrokkenheid van burgers steeds meer horizontaal georganiseerd is en plaatsvindt.

Daarnaast streven wij naar minder bestuurlijke drukte en een meer efficiënte en
compacte overheid. Een bestuurlijke herinrichting biedt daarvoor de mogelijkheid. De
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inhoud en het goed vervullen van onze (toekomstige) maatschappelijke opgave staan
hierbij voorop; structuur volgt inhoud.

Voor de verkennende fase van het proces middenbestuur hebben wij bestaande en
nieuwe informatie verzameld, getracht inzicht te verkrijgen in belangrijke trends en
ontwikkelingen, gesprekken gevoerd met deskundigen en een werkbezoek gebracht
aan Denemarken. Deze activiteiten vormden de basis voor inhoudelijke discussies
binnen ons college over de toekomst van het middenbestuur.

De discussie over de positie van het middenbestuur laat onverlet dat wij op dit
moment ook voor belangrijke opgaven staan als provincie. Wij gaan in de tussentijd
dan ook onverminderd door met het realiseren van onze ambities ten aanzien van
deze opgaven.

lnformatie en inzichten verkennende fase
De inrichting van het openbaar bestuur in Nederland is al geruime tijd ondenverp van
discussie (zie bijlage 1). Vaak wordt gezegd dat het 'Huis van Thorbecke' een
moderniseringsslag moet ondergaan. De laatste jaren laait deze discussie steeds
sterker op. De economische crisis is daarvoor misschien wel de belangrijkste oorzaak.
De overheid moet slagvaardiger werken en taken op een goede manier uitvoeren. De
gedachte is dat dit te bereiken is door bijvoorbeeld het opheffen van één van de drie
bestuurslagen of het opschalen van gemeenten en provincies; minder bestuurders,
minder ambtenaren, minder kosten. Dit raakt echter aan het fundament van de
Nederlandse staatsinrichting en kent vele voor- en tegenstanders.

Belangrijke trends zijn de verdergaande globalisering, de demografische
veranderingen en een verandering van de participatie van burgers in de samenleving.
Een voorbeeld daarvan is het toenemende gebruik van 'nieuwe media'. Tegelijk is er
een maatschappelijke behoefte aan bestaanszekerheid, veiligheid en sociale en
politieke stabiliteit. Door deze ontwikkelingen verschuift de discussie over de
staatsinrichting steeds meer naar de vraag of het huidige model nog aan de eisen van
de moderne maatschappij voldoet.

Deze discussie valt uiteen in twee delen. Ten eerste wordt er een structuurdiscussie
gevoerd: op welke schaal kunnen de verschillende overheden hun taken het beste
uitvoeren? ln sommige scenario's staat de positie van het middenbestuur ter
discussie. Andere scenario's opteren voor een schaalvergroting van de huidige
overheidslagen: minder maar grotere gemeenten en landsdelen in plaats van
provincies.

Het tweede deel van de discussie gaat over het vraagstuk van democratische
legitimatie van politiek en bestuur. De huidige inrichting van de overheid past niet
meer bij de wensen die de samenleving daaraan stelt. Het bestuur moet meer
kaderstellend werken. Burgers moeten meer zeggenschap krijgen over hun eigen
omgeving en ook meer invloed op de keuze van hun bestuurders. Om te komen tot
een toekomstbestendige inrichting is verder onderzoek nodig, hoe deze ontwikkeling
zich verhoudt tot een overheid die door schaalvergroting verder van de burger af komt
te staan.
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De genoemde trends en de discussie over het openbaar bestuur raken ook Drenthe.
Ook de Drentse omgeving en maatschappelijke opgaven veranderen. Daarmee
verandert onze rol als middenbestuur: wijfocussen op minder taken, die wij met
minder geld uitvoeren. Ook de wijze waarop inwoners en overheid met elkaar omgaan
wijzigt. Wijwerken in verschillende netwerken samen met publieke en private partijen,
een ontwikkeling die de komende jaren alleen maar doorzet. Daarnaast constateren
wij een toenemende mate van regionalisering en veranderen publieke partners van
schaal.

Een herinrichting van het bestuurlijk bestel, waarbij de rol van het middenbestuur ter
discussie werd gesteld, heeft enkele jaren geleden ook in Denemarken
plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de rol van het middenbestuur
fundamenteel gewijzigd is. Dit was voor ons aanleiding om een werkbezoek aan
Denemarken te brengen. Hier hebben wij gesproken met vertegenwoordigers van de
drie bestuurslagen (Rijk, regio en gemeente) en enkele andere direct betrokkenen bij
het herindelingsproces. Hoewel de huidige, inhoudelijke rol van het middenbestuur in
Denemarken niet te vergelijken is met die van het middenbestuur in Nederland,
hebben wij tijdens het werkbezoek wel lessen getrokken over de wijze waarop een
bestuurlijke herinrichting idealiter plaatsvindt. ln Denemarken is de herinrichting van
het bestuurlijk bestel een compromis geworden tussen de verschillende betrokken
partijen, waardoor de discussie over verdere wijzigingen al snel weer oplaaide. Wij zijn
dan ook van mening dat als er wordt besloten tot een herinrichting van het bestuurlijk
bestel, er eerst een goede inhoudelijke discussie gevoerd moet worden met als
uitkomst een breed gedragen visie. Daarna kan dit proces duidelijk van bovenaf
worden gestuurd en direct worden ingezet op de meest optimale
(=toekomstbestendige) vorm. Dit voorkomt dat de discussie enkele jaren na de
herinrichting opnieuw wordt gevoerd.

Ons perspectief

De trends en ontwikkelingen, de gesprekken met deskundigen en het werkbezoek aan
Denemarken hebben ons veel informatie en inzichten opgeleverd. Op basis hiervan
hebben wij als college een visie ontwikkeld ten aanzien van de bestuurlijke
herinrichting. Hieronder schetsen wij een eerste perspectief, waarover wij met u in
debat willen. De vraag is of het huidige bestuurlijke model nog passend is bij de
maatschappelijke dynamiek en de nieuwe taken en opgaven.

Het huidige kabinet heeft de discussie over taakverdeling en schaalvergroting al
sterker aangezet. ln het regeerakkoord is een aantal duidelijke doelen gesteld
(vorming van 5 landsdelen, 100.000+ gemeenten). Deze doelen moeten worden
uitgewerkt in een brede visie van het rijk op de bestuurlijke organisatie van Nederland,
waarbij de decentrale overheden betrokken worden. Deze visie moet naar onze
mening ingaan op beide eerdergenoemde vraagstukken: enerzijds het gewenste
schaalniveau van gemeenten en provincies, op basis van hun takenpakket en rol, en
anderzijds de participatie van burgers in de samenleving en betrokkenheid bij het
bestuur. Om dit proces uiteindelijk te laten slagen, achten wij rijkssturing noodzakelijk.

ln onze provincie zien wij in dit proces twee trajecten ontstaan, die onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn. Allereerst is er het vraagstuk over mogelijke opschaling van
Drentse gemeenten. De discussie over de opschaling van de gemeenten komt voort
uit de aanzienlijke verzwaring van het takenpakket in de afgelopen jaren, als gevolg
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van verdergaande decentralisaties. Wij venryachten dat de Drentse gemeenten op
korte termijn samenwerkingsverbanden zullen aangaan om het verzwaarde
takenpakket te kunnen uitvoeren, ook omdat de verschuiving van taken naar de
gemeenten in de toekomst door zal gaan. Daar waar inhoudelijke
samenwerkingsverbanden ontstaan, zien wij op lange termijn ook bestuurlijke
opschaling plaatsvinden. Structuur volgt daarmee inhoud. Wij vinden dat er daarbij
ruimte moet zijn voor maatwerk op basis van bevolkingsdichtheid of geografische
context, waarbij huidige provinciegrenzen wat ons betreft niet leidend zijn. Veelal
worden samenwerkingsverbanden als een suboptimale vorm van samenwerking
gezien. Wat ons betreft is de beste vorm van samenwerking: samengaan. Wijzijn
bereid om samen met de Drentse gemeenten toe te werken naar een schaal die het
mogelijk maakt om het verzwaarde takenpakket uit te voeren en die tevens de
mogelijkheid biedt om burgers te betrekken. ln onze visie is en blijft de gemeente ook
in de toekomst de eerste overheid voor de burger.

Volgend op de schaalvergroting bij de gemeenten, moeten we vanuit de inhoud ook
de discussie voeren over de positie en schaalgrootte van het middenbestuur in

Drenthe. De huidige schaalgrootte stelt ons nu nog in staat om onze ambities te
realiseren. ln het regeerakkoord worden de taken van de provincie in de toekomst
teruggebracht tot ruimtelijke ordening, regionaal economisch beleid, bereikbaarheid
en vervoer, en natuur. ln de basis zijn dit provinciegrensoverschrijdende opgaven.
Hierop zien wij nu al samenwerkingsverbanden ontstaan, zoals bijvoorbeeld de
samenwerking op het terrein van openbaar vervoer en binnen het SNN. Analoog aan
de ontwikkelingen bij de gemeenten, zien wij dat ook bij de provincies de bestuurlijke
structuur de inhoud zal volgen. Wij zien meerdere opties mogelijk. Wij streven naar
het optimale schaalniveau passend bij de toekomstige taken van het openbaar
bestuur, en dat bovendien recht doet aan de positionering in Europa.

Een belangrijke les die wij in de verkennende fase van het proces middenbestuur
hebben getrokken, is dat bestuurlijke herindeling bij voorkeur in één keer goed
gerealiseerd wordt. Er moet geen sprake zijn van een snelle constructie die over
enkele jaren al niet meer houdbaar is. Met inachtneming van onze huidige ambities,
gaan wij voor de optimale oplossing, die antwoord geeft op de gewenste schaalgrootte
van gemeenten en provincies en aansluit bijde beleving van de burgers. Wijzien uit
naar de discussie met uw stat

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van D

secretaris , voorzitter
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BIJLAGE 1 - SAMENVATTING RELEVANTE RAPPORTEN. ONDERZOEKEN EN
AKKOORDEN

1. Regeerakkoord WD-PvdA'Bruggen slaan' (oktober 2012)
Het huidige regeerakkoord gaat grotendeels verder op de al eerder ingezette
ontwikkelingen met betrekking tot decentralisatie, betere dienstverlening door de
overheid en het op orde brengen van de financiën door de overheid. Het kabinet wil dit
bereiken door middel van schaalvergroting en vermindering van het aantal politieke
ambtsdragers en ambtenaren en zet hier stevig op in. De maatregelen lijken hierbij
vooral ingegeven door de bezuinigingen die zij realiseren en niet zozeet gebaseerd op
een visie op de bestuurlijke slagkracht dan wel de democratische legitimiteit te
vergroten.

Voornemens:

1. Perspectief 2025: S landsdelen met een gesloten huishouding, waaraan de
waterschappen worden toegevoegd (deze verdwijnen uit de grondwet) en de
vorming van 100.000+ gemeenten. De inwonersnorm van gemeenten kan
hierbijworden aangepast aan de bevolkingsdichtheid in verschillende delen
van het land. Gedwongen fusies zullen niet plaatsvinden, bevordering wel (zie
ook Plasterks toezegging aan gemeenten die opschalen of het mogelijk is om
gemeenten financieelte belonen, Binnenlands Bestuur nr.1 2013).
Uitzondering: samenvoeging FUN-provincies voor begin 201 5.

2. Er komt een wetsvoorstel tot afschaffing van de WGR.
3. Het aantal politiek ambtsdragers zal voor gemeenten worden verlaagd naar

het aantal dat bestond voor de dualisering, voor provincies geldt een verlaging
van 25o/o. De aanstelling van de burgemeester en de commissaris van de
Kon ingin wordt gedeconstitutional iseerd.

4. Het BTW-compensatiefonds wordt afgeschaft en gemeenten en provincies
zullen via de normale normeringssystematiek worden gecompenseerd (leidt
tot een daling van inkomsten). Ook gaan decentrale overheden verplicht
schatkistbankieren.

5. Meer efficiëntie door vereenvoudigen beleid en uitvoering en samenvoeging,
beëindigen of decentralisatie van taken.

2. Bestuursakkoorden(rijk-provincie2008-2011;VNG-lPO-llnÍev.
waterschappen & rijk 2011-2015)

ln het bestuursakkoord 2008-2011 zijn 5 ontwikkelpunten ten aanzien van de
provincies benoemd, die aansloten bij het toenmalige collegeprogramma van Drenthe:

1. Ontwikkelen van de reqierol: aan de voorkant ontwikkelen i.p.v. aan de
achterkant toetsen.

2. Kennis als beleidsinstrument: kennismanagement, omgevingsbewustzijn en
netwerkvorming.

3. Verbeteren van de kwaliteit van communicatie: profilering van het provinciaal
belang.

4. Verbeteren en meten van de bestuurskracht.
5. Extra inzetten op kwaliteit van dienstverleninq en bedriifsvoerinq.

ln het bestuursakkoord 2011-2015 komt hier een verdere uitwerking op. Hierbij
worden dezelfde profielen van de bestuurslagen gehanteerd als omschreven in de
visienota (2011) van BZK (p. 4).
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Hierbij gelden 2 belangrijke uitgangspunten:
- decentraal wat kan, centraal wat moet. Ter versterking van het profiel van de

bestuurslagen;

o prov¡ncies: worden verantwoordelijk voor inrichting landelijk gebied,
regionaal beleid natuur, recreatie & toerisme, landschap,
structuurversterking landbouw en leefbaarheid ) versterking
ruimtelijk profiel

o gemeenten: worden verantwoordelijk voor jeugdzorg, extramurale
begeleiding AWBZ en de WMO ) versterking dienstverlenend profiel

- taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn over maximaal 2

overheden verdeeld, waardoor het bestuur in samenhang functioneert en
herkenbaar is voor de samenleving.

Belangrijkste afspraken uit de bestuursakkoorden:
¡ vertrouwensbeginsel tussen overheden: een zo groot mogelijke

beleidsvrijheid, financiering via de algemene uitkering, geen specifiek
interbestuurl ijk toezicht;

. overheden betrekken elkaar bij nieuwe beleidsvoornemens om consequenties
en knelpunten (t.a.v. bestuurlijke en financiële verhoudingen) tijdig in beeld te
hebben;

. gezien het belang van Europa, komt er binnen een jaar een actieplan Europa;
c BZKzal de WGR te wijzigen om de publiekrechtelijke samenwerking te

verbeteren;
. er wordt ingezet op efficiëntere bedrijfsvoering door interbestuurlijke shared

services uit te voeren m.b.t. ICT-systemen en bedrijfsvoeringsorganisaties;
. de dienstverlening verbeteren door regeldruk voor burgers, bedrijven en

medeoverheden te verminderen. Het gebruik van e-overheid is hierbij
randvoorwaardelijk;

. het op orde brengen van de overheidsfinanciën vergt een gezamenlijk aanpak
van de medeoverheden. Bij afspraken over vernieuwingen op financieel
terrein, is het uitgangspunt dat medeoverheden voldoende middelen krijgen
om hun verantwoordelijkheden waar te maken. Een verhoging/uitbreiding van
de lokale belastingen is hierbij niet voorzien. De afspraak 'samen de trap op,
samen de trap af' wordt vanaf 2012 weer in werking gesteld;

o burgerinitiatieven moeten beter worden benut in overleg tussen rijk en
gemeenten;

. RUD's nemen deels de milieuhandhaving, -vergunningverlening en -toezicht
over van gemeenten en provincies.

3. Visie Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)
ln 2010, 2011 en2012heeftde ROB een drietal rapporten uitgebracht die gericht zijn
op de verbetering van de relatie tussen overheid en samenleving. Volgens de ROB is
er sprake van een legitimiteitscrisis tussen de overheid en de samenleving, omdat er
een kloof is tussen bestuur en burgers over het hanteren van gezagsverhoudingen.
Daar waar de samenleving steeds meer gericht is op horizontale, geëgaliseerde
verbanden tussen zelfstandige burgers, opereren politiek en bestuur nog steeds langs
verticale en hiërarchische verbanden. Dit tast naast de effectiviteit en slagvaardigheid
van het bestuur, ook de binding tussen burgers en bestuur aan. Hoewel Nederland
nog steeds een high trust society is, neemt het vertrouwen van burgers in de politiek
de laatste jaren af (overigens niet in de politieke organen). Bovendien ontberen
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instell ingen en gezagsdragers natuurl ijk ontzag, waardoor bestuurders voortd urend
verantwoording af moeten leggen aan en vertrouwen moeten winnen bij burgers.
Het politieke stelsel is gebaseerd op een partijendemocratie, terwijl de burger is
overgeschakeld naar een publieksdemocratie. De burger geeft met zijn stem richting
aan politiek en bestuur, maar is niet van plan macht over te dragen. Dit vereist een
andere bestuursstijl: bestuurders moeten zich niet meer richten op beheersing op
basis van regels, maar naar dialoog zoeken op basis van feiten. Daar waar openbaar
bestuur eerder moest bedenken hoe het bewoners moest betrekken, staat de
overheid nu voor de vraag wat haar rol is in relatie tot de vele maatschappelijke
initiatieven.

Verticaal georganiseerd bestuur blijft nodig om besluiten te nemen, maar zij zal da|
moeten doen in voortdurende verbinding met de publieke ruimte. Om in deze
gezagsrol te kunnen opereren moeten nieuwe verbindingen tot stand worden gebracht
tussen het verticale bestuur en de horizontale samenleving. Dit kan als er meer
kaderstellend wordt gewerkt (waarden en beginselen), burgers meer invloed op beleid
en besluitvorming krijgen (toevoegen van participatieve en/of directe democratie) en
burgers meer invloed krijgen bij de keuze van hun leiders (vb. gekozen
burgemeester).

Beleid moet dichter bij burgers worden georganiseerd. Een manier om dit tot stand te
brengen is door de decentralisatie van taken. Hier is door Rutte-1 al op ingezet en het
huidige kabinet zet de decentralisatie voort. Het principe dat er maximaal 2
bestuurslagen verantwoordelijk zijn voor een onderwerp, helpt mee de bestuurlijke
drukte te verminderen. Echter de focus van decentralisatie is nu eenzijdig gericht op
het realiseren van financieel-economische opgaven (bezuinigen, compacte overheid).
Hierbijwordt uitgegaan van een niet meer verticale bestaande werkelijkheid, waardoor
oplossingen te veel worden gezocht in structuuraanpassingen, terwijl deze (ook)
gericht moet zijn op het versterken van de democratische legitimiteit van politiek en
bestuur in de samenleving. Kortom: welke besturingsfilosofie heeft de overheid?

Omdat de rek uit de overheidsfinanciën is en veel maatschappelijke vragen te
ingewikkeld voor de overheid zijn om op te lossen, moet de overheid een omslag
maken: dat wat nodig is voor de samenleving groeit in eerste instantie in deze
samenleving. De overheid laat publieke taken en daarbij behorende
verantwoordelijkheden en bevoegdheden over aan burgers, maatschappelijke
organisaties en bedrijven (vermaatschappelijking). Daar waar vanuit de samenleving
behoefte bestaat aan ondersteuning moet de overheid haar rol pakken. Particulier
initiatief is leidend en daarin moet de rol van de overheid worden geëxpliciteerd. Op
termijn kan de omvang van de overheid hierdoor afnemen, maar dat kan niet het doel
van de hervormingen zijn. Vermaatschappelijking moet niet leiden tot afruenteling van
verantwoordelijkheid door de overheid. De overheid moet blijven sturen op dit proces.
De ROB stelt hiervoor de participatietrap voor:

1. Loslaten: inhoudelijke noch procesmatige bemoeienis van de overheid.
2. Faciliteren: de overheid maakt particulier initiatief mogelijk.
3. Stimuleren: de overheid wil iets realiseren, maar laat de realisatie over aan

anderen.
4. Regisseren: onder regie van de overheid wordt er met andere partijen

samengewerkt.

5. Reguleren: de overheid stelt wet- en regelgeving op.
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Deze ambitie werkt alleen indien het rijk de sturingsambities terugdringt en/of beperkt
tot sturing op 'outcome', waardoor er meer ruimte ontstaat voor maatschappelijk
initiatief. Het gaat hierbij niet alleen om het vertrouwen van burgers in de politiek en
het bestuur, maar vooral ook om het vertrouwen van de politiek en het bestuur in de
burger. Hiervoor dient de overheid een visie op het burgerschap te ontwikkelen.
Politiek en bestuur moeten erkennen dat zij afhankelijk zijn van inbreng uit de
samenleving. Hierdoor wordt overheid zich ook bewust van de verschillen in motivatie
die er onder burgers leven ten aanzien van de politiek. Het WRR onderscheidt hierin
ook 4 verschillende typen van kunnen en willen meedoen tot niet willen en denken niet
te kunnen meedoen. Daarnaast moet de overheid onderkennen dat kleinschalige,
losse en informele groepen aan belang winnen ten koste van geformaliseerde
organisaties.

Als er binnen de overheid een dergelijke overgang naar publieksdemocratie
plaatsvindt, heeft dat gevolgen voor schaalgrootte, taken en rollen van de provincies
en gemeenten. ln samenhang met de ingezette decentralisatie is bestuurlijke
schaalvergroting noodzakelijk om de maatschappelijke opgaven op alle niveaus
adequaat te kunnen vervullen. Als er wordt ingezet op het proces van opschaling van
gemeenten en provincies, dan moet er sturing (randvoorwaarden en inrichting van het
proces) van bovenaf worden gegeven en is er geen ruimte voor vrijblijvende dialoog.
Er moet eerst een duidelijke taakverdeling en -afbakening zijn voordat de schaal kan
worden vastgesteld. Hierbij zal samenwerking tussen overheidslagen altijd
noodzakelijk blijven. Een staatssecretaris of regeringscommissaris moet de regie over
dit proces voeren. Provincies kunnen dit proces sturen t.a.v. gemeentelijke
herindeling. Om de democratische legitimatie te versterken en de bestuurlijke
schaalvergroting toekomstbestendig te maken, moet deze gepaard gaan met politieke
hervormingen die streven naar nieuwe verbindingen tussen verticale politiek-
bestuurlijke instituties en horizontale netwerken van burgers. ln deze rol moet de
overheid kunnen differentiëren, waarbij de uitdaging voor de overheid is om
onderwerpen los te laten. Ook moeten gemeenteraden en Provinciale Staten nauw
betrokken worden bij het debat over deze hervormingen.

4. VÍsienota BZK - Bestuur en bestuurlijke inrichting: tegenstellingen met
elkaar verbinden (oktober 2011)

ln het huidige klimaat is het aan de politiek en bestuur om continuiÏeit te waarborgen
en zekerheid te scheppen, maar tegelijkertijd ook verandering mogelijk te maken. Een
van de ontwikkelpunten om dit te realiseren is een doelmatiger taakverdeling van de
overheid (=bestuur en bestuurlijke inrichtin g).

Kabinet Rutte-1 zette in op een compacte (lees: kleinere), krachtiger en
dienstverlenende overheid. Dit kon volgens het toenmalige kabinet bereikt worden
door middel van decentralisatie van beleids- en bestuursbevoegdheden en een
beperking in omvang en aantal van direct gekozen bestuursorganen. ln de Randstad
is dit het meest urgent. Daarom wordt daar als eerste ingezet op een besluitvaardiger
en dynamischer samenwerking.

ln de visie van het kabinet Rutte-1 blijven gemeenten en provincies bestuursorganen
met een eigen oorspronkelijke overheidsbevoegdheid, die de ruimte krijgen om
gedecentraliseerde taken uit te voeren. Er wordt wel ingezet op een sobere
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bestuurlijke inrichting en bestuursorganen van beperkte omvang. Hierbij is het
uitgangspunt is dat er naast het rijk 2 niveaus van algemeen bestuur bestaan en al
deze 3 niveaus hebben een duidelijk eigen profiel. Hiermee kan ook het aantal
bestuurders en daarmee het aantal ambtenaren verminderd worden. Herindeling en
opschaling wordt hierbij alleen als oplossing gezien als deze van onderop tot stand
komt. Samenwerking en regionalisering wordt wel ondersteund, want alleen door
middel van bestuurlijke samenwerking kunnen bepaalde complexe taken worden
opgepakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de verandering van het bestuurlijk
krachtenveld door de EU en de decentrale uitvoering van de regelgeving die dit met
zich meebrengt. Er wordt ook meer ingezet op initiatief vanuit de maatschappij
(nieuwe vorm van burgerschap), zoals vormen van zelfbeheer in wijken en dorpen van
publieke voorzieningen of zelfbestuur bij het inrichten van de openbare ruimte.

Voorziene profielen van de bestuurslagen:
- EU: heeft eigen rechtsorde met op een aantal beleidsterreinen exclusieve

bevoegdheden, maar voor het merendeel is de EU regisseur van de
overheidsmacht in de lidstaten;

- Rijk: eindverantwoordelijk voor het binnenlands bestuur, restverantwoordelijk
voor de taken die decentraal niet goed kunnen worden opgepakt en algemeen
verantwoordelijk voor de financiële positie en huishouding van de overheid,
burgers en bedrijven;

- Provincies: spelen een verbindende rolop (inter)regionale niveau. Daarnaast
fungeert de provincie als gebiedsregisseur (nadruk op omgevingsbeleid,
economische ontwikkeling, cultuur) en krijgt hiervoor de bevoegdheden en de
middelen. Ook houdt de provincie toezicht op gemeenten en waterschappen.
Voor de Randstad is het kabinet Rutte-1 van mening dat een dergelijke rol
alleen door middel van een fusie van de FUN-provincies mogelijk is.

- Gemeenten: staan als bestuurslaag het dichts bij de burger en zijn het eerste
loket voor burgers en bedrijven. Zij hebben een rol in het sociale,
econom ische en ruimtelijke domein;

- Waterschappen: bieden een functioneel bestuur dat zich beperkt tot
waterstaatszorg.

5. VisÍe Thorbecke 2.0 - VNG
Volgens de vNG wordt het motto voor de komende tijd: laat meer aan burgers en
bedrijven en minder aan de overheid. Ten eerste omdat de overheden niet kunnen
voldoen aan de groeiende vraag naar zekerheden en daarnaast omdat de overheid
vanwege de bezuinigingen keuzes moet maken. Op lokaal niveau is een dergelijke
omslag al aan de gang, door middel van participatie en co-productie van beleid.
Gemeenschapszorg wordt hiermee deels bij (groepen van) bewoners geplaatst. Deze
trend moet worden doorgezet, waarbij de basisvoorzieningen voor kansarmen in stand
wordt gehouden. Nederland behoort in internationaal perspectief tot een high trust
society, maar de overheid is, vanwege de vele wetten, regels en regelingen,
georganiseerd als een low trust society. De overheid moet gericht zijn op het ruimte
geven aan mensen, de inzet op ontwikkeling van mensen (voldoende
opleidingsniveau en integratie in de samenleving), het uitstralen van gezag
betreffende recht en veiligheid, en het vergroten en borgen van de democratische
legitimatie (directe democratie en herkenbaar leiderschap). Om hieraan te kunnen
voldoen moet de overheid anders georganiseerd worden. Zo min mogelijk
bestuurslagen bemoeien zich met een onderwerp (je gaat er over of niet) en een
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afbouw van het toezicht tussen overheden. Hiermee wordt dubbel werk voorkomen en
kan de overheid met minder ambtenaren toe. Dit samen leidt er toe dat de
besluitvorming versneld wordt.

De relatie tussen de overheid en burger is volgens de VNG tweeledig. Ten eerste in
termen van zeggenschap: de burger is iemand, die mede-bepaalt in zijnlhaar
omgeving. Ten tweede de dienstverlening, waaryan de burger wil dat deze goed
geregeld is. Om beide relaties te optimaliseren is het de uitdaging om tegelijkertijd op
een slimme manier zowel schaalvergroting als -verkleining toe te passen. Dit heeft tot
gevolg dat de burger verantwoordelijk wordt voor de directe leefomgeving, en geeft
daar samen met de overheid als partner vorm aan. Groepen van burgers mogen een
eigen visie ontwikkelen en krijgen voor de realisatie hiervan dorps-, wijk-, of
buurtbudgetten. Het eerste aanspreekpunt voor de burger is hierbij de overheid die
het dichtst bij de burger staat (lees: de gemeente). Van de burger wordt dan wel enige
opleiding en inzet verwacht en daarnaast moet de democratische legitimiteit worden
bewaakt door een afspiegeling van de bevolking te betrekken. Taken die geen
onmiddellijk verband houden met de directe leefomgeving worden uitgevoerd op de
meest efficiënte schaal.

De VNG gaat bij deze visie uit van drie krachtige, autonome lagen: Europa, rijk en
decentraal. Daaronder moet op lokaal niveau een structuur van zelfstandige en
betrokken burgers ontstaan.

- Lokaal: onderop moet de overheid aansluiten bij lokaal belang (schaal direct
boven individuele burgers). Burgers organiseren zich hier zelf in verschillende
structuren. Het is een appèl op eigen inzet, ondersteund door de overheid om
de betrokkenheid van de burger te vergroten

- Decentrale overheid: staat dicht bij de burger en kan diensten op een
professionele manier leveren. Er moet worden gezocht naar de meest
effectieve en efficiënte schaal om integraal taken te behartigen voor de
burger. Deze laag heeft een belastinggebied dat aansluit bij de nieuwe taken.
De bestuurlijke organisatie van het waterbeheer wordt hier ingepast.

- Riik: is het nieuwe middenbestuur, want het kan steeds meer loslaten, doordat
er een sterke, eerste, decentrale overheid is. lnspecties en toezicht worden
verminderd en er zijn nog 6 of 7 kerndepartementen noodzakelijk die zich,
naast het stellen van nationale kaders, alleen met vraagstukken bezighouden
die de territoriale grenzen van de eerste overheid overschrijden.

- EU: deze wordt door Nederland zelfbewust en krachtig tegemoet getreden.
Het rijk moet zowel de wensen en behoeften van burgers en decentrale
overheden richting Europa vertalen, als de Europese agenda omzetten in
eisen richting burger en decentrale overheden.

ln de (onvermijdelijke) ontwikkeling hier naar toe zijn er 3 scenario's denkbaar (allen
passend binnen de huidige Grondwet):

1. Verder versterken van de lokale overheid zonder verder ingrijpende
veranderingen, waarbij gemeenten meer taken krijgen, maar ook financiële
taakstellingen. Dit heeft niet de voorkeur.

2. Regio's ontwikkelen zich door tot eerste overheid en gaan een substantieel
takenpakket uitvoeren. Hierbijworden beleid en uitvoering op verschillende
taakgebieden, regelingen, organisaties en verantwoordelijkheden gebundeld
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(= combinatie van gemeente, provincie en waterschap tot regio). De winst
wordt bereikt door de efficiencyvoordelen die dit oplevert.

3. Vorming van regio-gemeenten als eerste overheid, omdat alleen deze sterk
genoeg zijn om het toenemende takenpakket aan te kunnen. Ook dit leidt tot
efficiencyvoordelen. De provincie heeft in dit scenario geen toegevoegde
waarde meer.

6. Visievorming GS, PS (Amen ís geen Amsterdam, p/VS,

collegeprogramma 2011 - 2015)
Zowel Amen is geen Amsterdam als PNS hebben een duidelijke focus op de provincie
als regisseur, ontwikkelaar en netwerker. De provincie moet zich onderscheiden door
zich te focussen op taken waarop de provincie meen¡øaarde kan aantonen (m.n.
omgevingsbeleid, economie en cultuur). De provincie is nodig op deze terreinen
omdat de vraagstukken gemeentegrensoverschrijdend zijn. De taken die provincie
doet worden minder, specifieker en gericht op strategievorming i.p.v. uitvoering. Door
de expertise die de provincie in huis heeft moet deze zich richten op het ontwikkelen
van integraal beleid en het opstellen van visies aan de voorkant samen met
medeoverheden. Hierbij moet de insteek vraaggericht en niet aanbodgericht zijn.
Daarnaast moet de provincie zich gaan omvormen tot een netwerkorganisatie die
rijks- en Europees beleid vertaalt naar de lokale overheden en hierin ook de belangen
van de gemeenten verdedigt. Het SNN speelt hierbij ook een steeds grotere rol. De
provincie moet zich vooral richten op maatschappelijke partners, georganiseerde
burgers en belangengroepen, want het is niet de geëigende overheid voor individuele
burgers. Door een dergelijke rol kan de provincie zich profileren en de meenruaarde
zichtbaar maken. De vorming van landsdelen wordt als onwenselijk gezien. ook
omdat de discussie die hierover plaatsvindt, meer gericht is op de situatie in de
Randstad en niet zozeet op die van plattelandsprovincies. Bovenstaande visie wordt
bevestÌgd in het huidige collegeprogramma. Daarbijwordt nog sterker ingezet op
samenwerking in noordelijk verband (door middel van SNN) en wordt een sterkere
samenwerking van gemeenten binnen Drenthe ook meegenomen. Overigens wordt de
samenwerking niet beperkt tot noordelijk verband, deze kan zich ook richten op
Overijssel en regio's in Duitsland of Noordoost-Europa. De regierol wordt benadrukt,
wat niet betekent dat de provincie altijd de hoofdrol wil spelen. En ook de
netwerkfunctie om partners (gemeenten, instellingen, organisaties, bedrijven) te
helpen ten aanzien van rijksbeleid, Europees beleid en regelgeving wordt benadrukt.


