Raadsvergadering 5 juni 2014
Voorstel B 15

Heinkenszand, 20 mei 2014
Onderwerp:
voorstel inzake de Tafel van 15
(portefeuille burgemeester Gelok)

Geachte raad,
Voorstel
Wij stellen u voor in te stemmen met het plan van aanpak Zeeland ZO.
Voorgeschiedenis
Op woensdag 14 mei jl heeft de Tafel van 15 het plan van aanpak Zeeland ZO aan de
diversen gemeenteraden en colleges, gedeputeerde en provinciale staten en het dagelijks
bestuur en de algemene vergadering van het waterschap gepresenteerd. In het plan van
aanpak wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de overheid in Zeeland ook in de toekomst
krachtig en dienstverlenend kan zijn. Aansluitend op de bijeenkomst van 14 mei jl. wordt dit
plan van aanpak officieel ter goedkeuring voorgelegd aan alle betrokken organisaties en
worden eventuele reacties hierop geïnventariseerd. Deze reacties zullen in het plan van
aanpak worden verwerkt zodat dit plan medio oktober 2014 kan worden vastgesteld.
Argumenten
Verschillende overheden buigen zich over de vraag op welke wijzen om te gaan met de
toekomst van het openbaar bestuur en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Het
kabinet heeft te kennen gegeven dat de uitvoeringskracht van de gemeenten vergroot kan
worden enerzijds door samenwerking en anderzijds door herindeling. Het waterschap kan
worden opgeheven en de provincie Zeeland zou op kunnen gaan in een landsdeel. In het
Zeeuwse is met de oprichting van de Tafel van 15 een stap gezet om Zeeuws breed een
antwoord te formuleren op de vraag welke maatregelen getroffen moeten worden om ook in
de toekomst een krachtige en dienstverlenende overheid te realiseren. De Tafel van 15 komt
met een plan van aanpak wat vooral is gericht op samenwerking met als uitgangspunt dat de
eigen kracht van de diverse overheden ook in de toekomst groot genoeg is om (al dan niet
gezamenlijk) de toekomstige taken te vervullen. Dit plan van aanpak treft u als bijlage van dit
voorstel aan. Hoewel het een eerste stap is, er vele onzekerheden zijn én het plan op een
aantal punten niet concreet kan zijn, zijn wij als college van mening dat het goed is om na te
denken en mee te werken aan toekomstige ontwikkelingen die op ons afkomen. Het plan van
aanpak is een aanzet daartoe waarin wij ons kunnen vinden. Wij stellen u raad dan ook voor
met dit plan in te stemmen.
(Juridische) consequenties
De juridische consequenties dienen nader onderzocht te worden.
Financiën
De financiële consequenties dienen nader onderzocht te worden.
Uitvoering/planning
Vóór 28 juli 2014 dient de zienswijze van de raad kengemaakt te worden aan de Tafel van
15..

Communicatie
De woordvoering van het plan van aanpak gebeurt door de Commissaris van de Koning, de
heer Polman (voorzitter van de tafel van 15).
Besluit
In te stemmen met het plan van aanpak Zeeland ZO.
Ter inzage liggende stukken
Bijlage(n)
Plan van aanpak
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