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onderwerp

Uitnodiging samenwerken gemeente en provincie

Geacht college, geachte raadsleden,
Al vele jaren werken uw gemeente en de provincie Gelderland samen. Nu de verkiezingen achter de
rug zijn, willen wij u met deze brief veel succes wensen en uitnodigen om ook de komende
bestuursperiode samen te werken. Samen met u willen we werken aan een gezond, veilig en
welvarend Gelderland, dat economisch krachtig, verbonden en duurzaam is. Dat is onze inzet.
In voorbereiding op de Omgevingswet werken wij op dit moment aan een doorontwikkeling van de
Gelderse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Ook uw gemeente zal zich vanuit uw eigen
taken en verantwoordelijkheden voorbereiden op de nieuwe wet. Juist om de belangen van bewoners,
ondernemers en anderen in uw gemeente en die van de provincie als geheel optimaal te verenigen en
elkaar te laten versterken, zien wij een nauwe samenwerking met u voor ons.
Daarnaast werken wij graag met u samen aan een aantal meer sectorale agenda’s, zoals de regionale
woonagenda, de Regionale Energie- en Klimaat strategieën en de regionale mobiliteitsaanpak. Deze
plannen worden in onderlinge samenhang met u gemaakt of geactualiseerd.
Om deze opgaven te realiseren is sterk bestuur in Gelderland nodig. Hierover hebben we de
afgelopen bestuursperiode intensief met alle gemeenten gesproken. Veel gemeenten hebben gewerkt
aan hun bestuurskracht. We zien dat veel gemeenten goed in staat zijn om te werken aan lokale en
regionale opgaven. Deze gemeenten blijven we ondersteunen. Met gemeenten waar
bestuurskrachtversterking niet zomaar tot stand komt, willen we binnenkort in gesprek gaan. Onze rol
bij het versterken van gemeenten zal dan ook worden besproken.
Daarnaast werken wijzelf aan onze eigen bestuurskracht. Wij starten daarom binnenkort een traject
waarin we onze bestuurskracht laten onderzoeken.
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We leven in een tijd met grote opgaven. Maar samen staan we sterk. Wij zien onze samenwerking de
komende bestuursperiode dan ook met vertrouwen tegemoet. Wij wensen u veel succes de komende
4 jaar en kijken uit naar voortzetting en versterking van onze samenwerking.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland
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