7. Kwaliteit van besturen en samenwerken

Onze opgave
Kwaliteit van besturen en samenwerken
De klimaatopgave, de energietransitie, het verstedelijkingsvraagstuk, de toenemende ongelijkheid in de
samenleving, vergrijzing en vermenging tussen de onder- en de bovenwereld: het zijn grote maatschappelijke
opgaven die wereldwijd spelen en die meer dan ooit hoge eisen stellen aan de samenwerking van bestuurlijke
organisaties. Het vraagt om een openbaar bestuur dat functioneert als één door de overheidslagen, schaalniveaus
en maatschappelijke opgaven heen. Tenslotte is geen van de opgaven geïsoleerd. Als middenbestuur hebben wij
hierin een bijzondere verantwoordelijkheid omdat wij enerzijds een netwerk hebben dat alle overheidslagen
omvat, en anderzijds de transities zelf mee vormgeven. We willen in de komende periode onze schakel- en
slagkracht inzetten om stappen voorwaarts te zetten in de ontwikkeling van Brabant. We onderhouden en
investeren in onze netwerken omdat de kracht van Brabant medebepaald wordt door de kwaliteit van ons
netwerk.

Onze inzet
Krachtig lokaal en regionaal bestuur
Onze inwoners hebben recht op een goed functionerend en toekomstbestendig openbaar bestuur. Wij streven
naar gemeenten met een vitale democratie die ook aanspreekbaar zijn. Wij denken daarbij aan krachtige
gemeenten met een slagvaardig bestuur, die perspectief bieden op de toekomst en waarin men voorbereid is op
grote maatschappelijke opgaven. In dit kader hechten we ook belang aan de structuurversterking van
(boven)lokale en regionale media, vanuit hun controlerende rol van het openbaar bestuur.
Gedeputeerde: Bergsma Renze

Interbestuurlijk toezicht
Gedeputeerde: Bergsma Renze

Kwaliteit van onze netwerken
Ons netwerk is van vitaal belang om als provinciebestuur effectief te kunnen acteren. Vanuit de opgaven worden
we steeds meer aangesproken op ons verbindend vermogen en het vermogen om te schakelen tussen de schalen.
We blijven ook in de komende periode investeren in een optimale en effectieve samenwerking met onze
partners. De werkwijze van ontwikkeldagen zien wij als eerste goede stap om nog beter met de gemeenten en
waterschappen integraal samen te werken. Wel zijn er mogelijkheden om de uitvoeringskracht te vergroten en de
bestuurlijke drukte te verminderen. We maken hiervoor met de regio’s een gezamenlijke agenda.
Gedeputeerde: Bergsma Renze

BrabantStad
BrabantStad biedt Brabant een sterk merk en netwerk voor het oppakken van onze maatschappelijke opgaven.
Inhoud en werkwijze van de stedelijke agenda BrabantStad zetten wij daarom voort, gericht op een impact die
verder reikt dan de afzonderlijke stadsgrenzen. Maatschappelijke opgaven vragen bijvoorbeeld ook om een
intensieve wisselwerking met de middelgrote gemeenten (M7) waar een aantal opgaven zich opstapelt. Dat
betekent ook dat wij kansen van verdere samenwerking tussen BrabantStad met de M7 nader verkennen met als
doel de wisselwerking tussen steden en de gemeenten eromheen te verstevigen.
Wij blijven, tot slot, naast de traditionele partners, op zoek naar nieuwe spelers die betrokken zijn bij de
ontwikkelingen in Brabant en bewaken dat ook zij participeren in onze transities.
Gedeputeerde: Bergsma Renze
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Brabanders aan zet

Titel
Subtitel

Bij keuzes die we maken voor de toekomst van Brabant, zijn ook de Brabanders zelf aan zet. Besluiten over
ingewikkelde dilemma’s moeten gebaseerd worden op een heldere en transparante afweging van belangen. Als
provinciebestuur
kunnen we daarin
leidend en sturend
zijn, maar zeker
ook dienend. We versterken in de komende periode de mogelijkheden voor onze inwoners om actief bij te
dragen aan de vorming van ons beleid. Wij blijven hierbij streven naar transparantie, inspraak en betrokkenheid.
De afgelopen periode hebben we hiermee goede ervaringen opgedaan bij de ontwikkeling van het beleid voor de
Toekomst van Mobiliteit en de mestdialogen. We breiden ons instrumentarium voor die dialoog verder uit door
te gaan werken met internetconsultatie en we zetten de volgende stappen om het ‘Right to Challenge’ verder te
ontwikkelen.
Gedeputeerde: Bergsma Renze

Nieuw samenspel tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten
De vraagstukken waar we als samenleving en als overheid voor staan, worden steeds complexer. Dat vraagt om
een provincie die in staat is verbinding te leggen met zijn omgeving, ruimte biedt voor samenspel en die in kan
spelen op veranderingen in de omgeving. Dat heeft ook gevolgen voor het samenspel tussen Provinciale Staten
en Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie. Hoe zorgen we ervoor dat goede ideeën en relevante
vragen op de juiste manier een plek krijgen in de beleidsontwikkeling? We stellen de vraag hoe Provinciale
Staten hun vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol kunnen vervullen en geven onszelf de
opdracht om hier met Provinciale Staten nieuwe afspraken over te maken voor de komende bestuursperiode.
Gedeputeerde: Bergsma Renze

Ambtelijke organisatie
De omgeving van de provincie verandert snel en voortdurend. Het vraagt ook van ons als provincie dat we ons
steeds slim, snel en effectief aanpassen aan de veranderende omstandigheden om ons heen. Het stelt eisen aan
onze organisatie als het gaat om kwaliteit en adaptiviteit. Tegelijkertijd vraagt het dat we onze medewerkers
vertrouwen geven en ruimte bieden om snel en proactief te kunnen handelen. In het licht van deze beweging
blijven we investeren in de ambtelijke organisatie zodat we voldoende kwaliteit en capaciteit hebben om de
maatschappelijke opgaven waarvoor we staan zo effectief mogelijk te kunnen realiseren. Dit doen bij we bij
voorkeur in nauw samenspel met anderen. We bevorderen daarbij de vitaliteit en flexibiliteit van onze
medewerkers. Het strategisch personeelsplan dient hierop te worden ingericht.
Gedeputeerde: Bergsma Renze

Digitalisering datavisie
Digitaal is de norm en niet het bijzondere. De komende bestuursperiode implementeren we onze datavisie. We
zetten de digitalisering en dataficering in om de effectiviteit en efficiency van ons beleid te verhogen en het
draagvlak en de legitimiteit ervan te vergroten.
Gedeputeerde: Bergsma Renze

Provincie Noord-Brabant
3

Provincie Noord-Brabant
4

