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Onderwerp Anders Formeren in 2019

lnhoud (zie bijgevoegde toelichting)

Voorgenomen besluit 1. de formatie van GS en programma duaal in te richten;
2. PS (zittende leden) profielschetsen voor GS te laten vaststellen,

waarna een open werving volgt en een vertrouwenscommissie
(nieuwe eden) met een voordracht komt aan PS;

3. PS na de verkiezingen een statenprogramma te laten opstellen;
4. GS een uitvoeringsprogramma te laten opstellen waarna GS dit

ter vaststelling voorleggen aan PS die dit kunnen amenderen.

Budgettaire Dit voorstel heeft geen budgettaire consequenties.
consequenties en
dekking

Indiener(s) 50PLUS, Jan Waterlander,
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TOELICHTING INITIATIEFVOORSTEL "ANDERS FORMEREN"

"Besluitvorming op basis van meerderheid van stemmen is een zeer gebruikelijk democratisch
instrument. Maar het veroorzaakt wel het coalitie/oppositie denken, de polarisatie en het miskend
voelen van grote groepen mensen die toevallig niet bij de meerderheid horen. Met besluitvorming op
basis van consent betrek je je op elkaar en elkaars werkelijkheid. En het creeert een gezamenlijke
verantwoordehjkheid. Het volstaat voor alle betrokkenen niet meer om alleen je eigen standpunt te
verkondigen. Aisle mee wilt beslissen, zal je je ook pp de gezarnenlijke doelstelling en de standpunten
van de anderen moeten betrekken. Dat voorkomt dus de polarisatie tussen oppositie/protest partijen
die 'erbuiten' kunnen blijven staan en coalitiepartijen die claimen dat 'iemand nou eenmaal
verantwoordelijkheid moet nemen."

INLEIDING
De Wet dualisering provinciebestuur (2003) richt zich op de bestuurspraktijk: feitelijk handelen en
feitelijke wisselwerking tussen Provinciale Staten (PS) en het college van Gedeputeerde Staten (GS).
Het gaat dan om de werkelijke verandering van politiek-bestuurlijke en ambtelijke werkprocessen.
In de duale bestuurspraktijk leggen PS zich toe op politiek relevante keuzevraagstukken en zijn GS
verantwoordelijk voor het besturen en uitvoeren. De wet is geen garantie voor het wijzigen van de
bestuurspraktijk. Verandering daarvan moet het provinciebestuur zelf doen. De wet biedt wel de
ruimte om gewenste veranderingen in de bestuurspraktijk te thematiseren en realiseren.

Het ambitieniveau ten aanzien van de rolinvulling door PS en de vormgeving van het samenspel met
GS, is sinds 2003 regelmatig onderwerp van gesprek. Ook in de commissie bestuurlijke vernieuwing.
Edoch 15 jaar na invoering van het dualisme bij het provinciebestuur kan Fryslan de eerste provincie
worden die de formatie van het college en het programma daadwerkelijk duaal inricht. In
gemeenteland bestaan al wel goede voorbeelden die gevolgd kunnen worden.

De staten zijn niet alleen een verzameling van politieke fracties, maar ook een gezamenlijke arena
waarin vorm en inhoud wordt gegeven aan hun vertegenwoordigende, kaderstellende en
controlerende rol. Belangrijke voorwaarde voor een vruchtbare vorm van bestuurlijke vernieuwing is
dat PS en GS zich richten op het versterken van elkaars positie en dat zij elkaar hun rol gunnen.
Daardoor kunnen gedeputeerden, politieke partijen en statenleden voor nriaatschappelijke partijen
en burgers meer zichtbaar en herkenbaar worden.

De Provinciewet maakt geen melding van het formeren van het college van GS. De enige verwijzing
staat in artikel 35.2 "De commissaris van de Koning wordt geInformeerd over de uitkomsten van de
college-onderhandelingen. Hij wordt alsdan in de gelegenheid gesteld zijn opvattingen over
voorstellen ten behoeve van het collegeprogramma kenbaar te maken." De vormgeving van het
formeren van het college van GS is dus geheel en al aan PS.

VOORSTEL
Volgens de publicatie "Nieuwe politiek, Nieuwe Akkoorden" van de Raad voor het Openbaar Bestuur
(ROB) kan het formeren en het sluiten van akkoorden ook op een andere wijze dan via vertrouwelijke
onderhandelingen achter gesloten deuren. De ROB pleit voor een nieuw soort akkoord: "benoem
daarin de kern vraagstukken waarvoor het land staat, geef de richting aan waarin de oplossingen
worden gezocht, en beschrijf hoe voor de gekozen aanpak draagvlak wordt bevorderd in de
samenleving. Dit akkoord moet een startdocument zijn waarin richting en gezindheid belangnfker zijn
dan gedetailleerde afspraken over een reeks van onderwerpen."

De doelen van het dualisme hebben betrekking op (1) het verbeteren van het functioneren van PS,
(2) het functioneren van GS en de ambtelijke organisatie, en (3) op het bereiken van effecten in de
samenleving. Dit Initiatiefvoorstel Anders Formeren geeft invulling aan al die doelen. Ook de Wet
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dualisering provinciebestuur (2003) beoogt in dit verband nadrukkelijk een andere koers te varen
dan die tot nu toe gevolgd is door het Friese parlement.

Dit Initiatiefvoorstel kiest voor verbinding in plaats van politieke strijd, het stimuleert het opstellen
van een statenakkoord dat daarna in co-creatie met de Mienskip kan worden uitgewerkt. Zo kan een
flexibel in plaats van een dichtgetimmerd akkoord ontstaan, dat transparantie bevordert in plaats
van onderhandelingen achter gesloten deuren. Door het vaststellen van profielschetsen en een open
werving van gedeputeerden door PS, ontstaat bij de aanstelling en de samenstelling van GS een
compleet nieuwe dynamiek. Het is dan niet !anger vanzelfsprekend, dat een lijsttrekker na de
verkiezingen bestuurder wordt.

GELET OP AL HET VOORGAANDE doe ik u het volgende voorstel:
1. Richt de formatie van het programma en het college op duale wijze in door een open en

transparant proces van formatie van zowel GS als het programma;
2. Laat PS (zittende leden) profielschetsen vaststellen voor de leden van GS waarna een open

werving volgt en een vertrouwenscommissie (nieuwe leden) met een voordracht komt aan PS;
3. Laat PS na de verkiezingen een statenprogramma opstellen. Dit is een eerste kaderstellend

document waarin inhoudelijke politieke lijnen worden uitgezet en/of een meerjarenagenda voor
de komende periode is opgenomen;

4. Laat vervolgens GS het uitvoeringsprogramma opstellen en dit ter vaststelling voorleggen aan PS
die dit kunnen amenderen.

VOORDELEN
1. Scheiding (ontvlechting) politiek en bestuur: kaders stellen, uitvoering, controle.
2. Open sollicitatie gedeputeerden: ook anderen dan door fracties naar voren geschoven

kandidaten komen in beeld.
3. Partijen hoeven verkiezingsprogramma's niet in te leveren voor een coalitieprogramma.
4. Gedeputeerden zijn herkenbaar als bestuurder en niet als politieke vertegenwoordigers.
5. Politiek gaat meer over inhoud in plaats van machtsverhoudingen.
6. Voldoen aan de Wet dualisering provinciebestuur en werken in de geest daarvan.
7. Geen coalitievorming meer met uitsluiting van een groot aantal volksvertegenwoordigers die

geen deel uitmaken van die coalitie.
8. Duidelijke verhoudingen waardoor gedeputeerden, politieke partijen en statenleden voor

maatschappelijke partijen en burgers meer zichtbaar en herkenbaar worden.

BUDGETTAIRE CONSEQUENTIES EN DEKK1NG
Dit voorstel heeft geen budgettaire consequenties en behoeft derhalve geen dekking.

PLANNING
Statengriffier (adviserend)
Presidium (informerend)
Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing (opinierend)
Ambtelijke ondersteuning (adviserend)
Voorzitter PS (informerend)
Ambtelijke ondersteuning (adviserend)
Statengriffier (adviserend)
Statenfracties (toezending (concept) consultatie)
Agendacommissie (toezending (concept))
Pers- en publieksvoorlichting
Expertrneeting
Commissie(s)
Provinciale Staten (besluitvorming)

[2]

10 september 2018
12 september 2018
12 september 2018
18 september 2018
20 september 2018
27 september 2018
27 september 2018
27 september 2018
1 oktober 2018 (uiterlijk!)

(?)
(?)
(?)
28 november 2018


