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Inhoudelijk  

Aanleiding Bijeenkomst 'Tafel van 15' op 24 januari 2014 

Bevoegdheid GS 

Wat stellen GS voor?  Kennis te nemen van het verslag. 

Toelichting  
 

 

Kosten en dekking n.v.t. 

Overige informatie De brief wordt ter kennisneming geagendeerd voor de commissie 
BFW. 
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Geachte voorzftter,

Hierbij doen wij u ter kennisneming toekomen een conceptverslag van de bijeenkomst 'Tafel van 15' Veer-
krachtig Zeeuws bestuur d.d. 24 januari 2014 te Goes.

Hoogachtend, /I

sta'gedeputeerde

dis. J.M.

"í/l" '---, -" A.W. ft75ecretaris
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(CONCEPT) Kort verslag Bijeenkomst 'Tafel van 15' Veerkrachtig Zeeuws bestuur d.d. 24
januari 2014 te Goes

Deelnemers: de bestuurlijk vertegenwoordigers van de 13 Zeeuwse gemeenten, het waterschap en de
Provincie Zeeland. Zie bijgevoegde Iijst.

1. Opening doorCdK
Besioten wordt dat de Commissaris van de Koning de bijeenkomsten van de 'Tafel van 15' zal
voorzitten. Gedeputeerde Bestuurlijke Organisatie Van Heukelom vertegenwoordigt Cs.

2. Kort verslag bijeenkomst 19 november 2013
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen en de genoemde aandachtpunten onderschreven.

3. Doel en werkwijze
Doel
Doel van dit proces is te bewerkstelligen dat het openbaar bestuur in Zeeland een adequaat antwoord
kan geven op de huidige en toekomstige inhoudelijke en maatschappelijke opgaven die op ons af
komen. Een veerkrachtig Zeeuws bestuur.
De bestuurlijke inhoud moet dus voorop staan: welke taken komen er op ans af - waarbij "ans" de
gezamenlijke overheden zijn, gemeenten, waterschap en provincie - en hoe pakken we die op en
voeren die uit? Wat is er nodig, bezien vanuit burgers en bedrijven, aan taakuitvoering door de
overheid. Het aptimaal arganiseren van die opgave is waar het am gaat. Wat daar uit kamt zien we
dan wel. Niet: "hoe gaan we herindelen?" maar "hoe zorgen we dat de overheidstaken doelmatig,
doeltreffend en democratisch worden uitgevoerd".
Afgesproken is het proces met een open houding samen in te gaan zander posities of structuren als
doel op zich te beschauwen.

Randvoorwaarden
Besloten is de volgende randvoorwaarden voor het proces vast te stellen.

1. In het proces zijn zowel de provincie, het waterschap als de gemeenten gelijkwaardig
onderwerp van onderzoek.

2. De notitie van de VZG, behorend bij de brief van 6 december 2013, wordt in het proces
ingebracht.

3. De formulering van de opdracht en het proces vindt gezamenlijk plaats.
4. Er wordt een gezamenlijk plan van aanpak inclusief een tijdpad apgesteld, dat ter verkrijging

van een breed draagvlak voor het proces ter instemming aan de raden en colleges van b&w,
gedeputeerde en provinciale staten en het DB en het AB van het waterschap wordt
voargelegd.

5. Het proces wordt gezamenlijk gestart en gearganiseerd, waarbij ten aanzien van de resultaten
elke overheid haar eigen verantwaordelijkheid heeft.

6. De overheden laten zich tijdens het onderzoek anderling, en waar nadig oak door externen,
spiegelen.

7. Bij het proces worden oak maatschappelijke arganisaties en het bedrijfsleven betrakken.
8. Het praces wordt grensoverstijgend (gemeente-, provincie- en landsgrenzen) uitgevoerd.

Proces
Er wordt ander regie van de Kring van gemeentesecretarissen aangevuld met de pravinciesecretaris
en de directeur van het waterschap een schrijfgroep c.q. adviesgroep ingesteld.
Deze ambtelijke werkgroep bestaat vanuit de gemeenten in leder geval uit de secretarissen van
Terneuzen en Tholen. De werkgroep wordt verzocht een voorstel te doen voor de nadere inrichting
van het proces en een concept plan van aanpak op te stellen waarin naast de context van dit proces
en rekening houdend met de randvaarwaarden, de pracesstappen worden opgenomen. De
pracesstappen bestaan in haofdlijnen uit een inventarisatie van de opgaven en ontwikkelingen (de
inhaud), het in beeld brengen van de huidige samenwerking(sinitiatieven), het (extern)spiegelen van
de uitkomsten bij betrokken overheden en aan de verwachtingen bij maatschappelijke organisaties en
het bedrijfsleven. En tenslotte het formuleren van conclusies en aanbevelingen.



Rol qemeenteraden, aigemeen bestuur, provinciale staten en VZG
Het gezamenlijk plan van aanpak wordt ter instemming aan de (nieuw gekozen) gemeenteraden, het
AB waterschap en Provinciale Staten voorgelegd.

Planninq
Er zijn te onderscheiden:

Bespreking van concept plan van aanpak van werkgroep door 'Tafel van 15' op 25 februari•
2014.
Vaststelling concept plan aanpak door 'Tafel 15' 17 maart 2014.• van van op
Bespreking concept plan aanpak in raden, Staten AB, de nieuwe colleges b&w.• van en en van
Vaststelling plan van aanpak door'Tafel van 15'.•
Uitvoering plan aanpak.• van

Ovenqe punten:
• Gecoricludeerd wordt dat met deze bijeenkomst het proces officieel van start is gegaan.
• Het proces Zeeuws veerkrachtig bestuur is uniek omdat er drie overheidslagen tegelijkertijd

en in samenhang onderwerp van onderzoek zijn.
• De Raden, Staten en het AB dienen zoveel mogelijk gelijkluidend en tijdig geïnformeerd te

worden over dit proces. Hierbij is oak een rol weggelegd voor de griffiers.
Gemeenschappelijke regelingen zijn nadrukkelijk oak onderwerp onderzoek, inclusief de• van
samenwerkingsrelaties met het waterschap en de relaties in de Zuidwestelijke Delta en
Vlaanderen.

• Niet alleen koepelorganisaties betrekken maar oak concrete bedrijven en organisaties.
• Aandacht voor koppeling met lopende processen zoals Zeeland 2040 en onderzoek naar

gemeenschappelijke regelingen.
• Het een open en transparant proces is.

4. Communicatie
Het verslag van deze vergadering zal gebruikt worden voor een zoveel mogelijk gelijkluidende
terugkoppeling binnen de eigen colleges en dagelijks bestuur.

5. Vervolgafspraken
Het conceptverslag zal eind maandagmiddag 27 januari worden rondgemaild door Provincie.

De volgende vergaderingen zïjn op 25 februari 2014 (waarschijnlijk in de raadszaal van Middelburg)
en op 17 maart 2014 van 12.00 tot 14.00 uur in het Provinciehuis.

6. Rondvraag/wat verder ter tafel komt

7. Sluiting
De voorzitter sluit om 10.30 uur de vergadering.



DEELNEMERSOVERZICHT VAN DE BIJEENKOMST VEERKRACHTIG ZEEUWS BESTUUR OP 24
JANUARI A.S. IN DE RAADSZAAL VAN HET STADSKANTOOR
TE GOES

Aantal deelnemers: 26

Gemeente/prov/waterschap Naam

Borsele J. Gelok

Goes L.J. Verhulst m.k.a.
J. de Bat
L. Meeuwisse
H. Schild

Hulst A. lotte
D. van Damme-Fassaert
J.F. Mulder m.k.a.

Kapelle A.B. Stapelkamp
A. v.d. Berge

Middelburg H. Bergmann m.k.a.
C. Simons

Noord-Beveland H. van Kooten

Reimerswaal A.J. Huisman
H. de Kunder

Schouwen-Duiveland G. Rabelink

Sluis A. Jetten
J. Schaalje

Terneuzen F. Lauret
C. van Schaik

Tholen W. Nuis
S. Nieuwkoop

Veere R.J. van der Zwaag

Vlissingen L. Demmers

Provincie J.M.M. Polman
G. van Heukelom
H. Cijsouw

Waterschap Scheldestromen T. Poppelaars

VZG L.M. Klaasse
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