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Onderwerp: lnformeren voortgang noordelijke samenwerking bedrijfsvoering

Geachte voorzitter/leden,

ln januari 2011 hebben wij een intentieverklaring ondertekend inzake de noordelijke
samenwerking bedrijfsvoering, Uitgangspunten voor de noordelijke samenwerking
bedrijfsvoering waren en zijn:

- de wil om samen te werken met behoud van provinciale autonomie;
- de overtuiging dat samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering nadrukke-

lijke meenruaarde heeft;
- de ambitie om de kwaliteit te verhogen, continuileit te borgen, en kosten te

besparen;
- de samenwerking richt zich op de gebieden personeels- en salarisadministra-

tie, financiële administratie, Geo-GlS, lnkoop, Grafische diensten en specifie-
ke kennisgebieden.

ln het voorjaar van 2012 hebben wij een eindrapport vastgesteld waarin de samen-
werkingsgebieden zijn uitgewerkt en een optimaal model voor de samenwerking is
neergezet. U hebt dit rapport destijds ontvangen.

lnmiddels hebben we het stadium bereikt dat in concept vorm de hoofdlijnen en uit-
gangspunten van het bedrijfsplan gereed zijn. Dit gaat om de visie en perspectief,

besturing en organisatie, huisvesting, personeel, businesscase en financiën. Op 26
maart j.l. heeft de stuurgroep van provinciesecretarissen deze hoofdlijnen aangebo-
den in de drie colleges van Gedeputeerde Staten. Doel van de bespreking was te
toetsen of er bestuurlijk draagvlak bestond in elk van de drie provincies voor de voor-
gestelde uitwerkingen in het bedrijfsplan.

Uit deze bespreking bleek dat de standpunten in de drie colleges van Gedeputeerde
Staten uiteen lopen en er geen breed bestuurlijk draagvlak in de drie provincies is

voor de verregaande voorgestelde samenwerkingsvorm. De gezamenlijke colleges
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hebben daarom besloten om de uitwerking van de samenwerking in de huidige vorm
niet voort te zetten.

De provincies staan nog steeds open voor samenwerking op gebied van bedrijfsvoe-
ring om zo op doelmatige wijze verhoging van kwaliteitsverbetering en continuiteit te
kunnen bereiken. De komende periode zal er een pas op de plaats worden gemaakt
en worden onderzocht in hoeverre de samenwerking verder gestalte zou kunnen krij-
gen. Hierbij zal een lichtere vorm kunnen worden overwogen, mogelijk andere part-
ners worden betrokken en ingezet worden op een snellere terugverdientijd (2 tot 3
jaar).

Als een vervolg concrete invulling krijgt zullen wij uw staten nader informeren

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe, I
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coll

j
rs


