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Vraag/input
Opwaarderingsverzoek: Ik zou de
aanbevelingen die gedaan worden graag
bespreken in de commissie om daar te
duiden en zo GS en het NOW een stuk
kaderstelling mee te geven bij hun
gesprekken over de verwerking van de
aanbevelingen. De aanbevelingen zijn best
wel divers en nu kan het nog best wel veel
kanten op. Ik denk dat het goed is als PS
daar iets van gaat vinden.

Antwoord/reactie
Door CommonEye is ten behoeve van de
tussentijdse evaluatie afgelopen maanden
gesproken met Gedeputeerde Staten, een
vertegenwoordiging van Provinciale Staten en
contactpersonen uit de ambtelijke organisatie.
Het is inherent aan de breedte van de
interviewronde dat er diverse aanbevelingen zijn
opgehaald. Tegelijkertijd komt er wel degelijk een
eenduidige lijn uit de evaluatie naar voren.
De aanbevelingen uit de tussentijdse evaluatie
zullen via een aantal sporen worden opgepakt,
waarbij zowel Gedeputeerde Staten, de
ambtelijke organisatie en Provinciale Staten
eigen aandachtspunten hebben:
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Onze fractie heeft een opmerking naar
aanleiding van de (deels strijdige)
aanbevelingen voor de PARK. Wij vinden
het prima dat deze aanbevelingen worden
besproken tijdens het eerstvolgende
gesprek van PS en PARK over het
werkprogramma, maar dan moeten we daar
wel genoeg tijd voor uittrekken.

•

Gedeputeerde Staten hebben in een
BBOT samen met de PARK gesproken
over de aanbevelingen.

•

Vanuit het Netwerk Omgevingsgericht
Werken (NOW) zal samen met
CommonEye een sessie worden
georganiseerd (7 september 2022) met
ambtelijk betrokkenen om de
aanbevelingen te bespreken. Vraag
daarbij is hoe de doorwerking van
adviezen van de PARK organisatiebreed
kan worden geoptimaliseerd. Maar ook
hoe de PARK nog beter kan aansluiten
op de bestuurlijke processen en de
ambtelijke organisatie.

•

Met PS vindt het gesprek plaats,
gekoppeld aan het jaarlijks
bijpraatmoment met de PARK op 5
oktober 2022. Daarin wordt gesproken
over zijn werkprogramma en kan ook de
evaluatie worden besproken.

Zie laatste punt hierboven. Voor dit gesprek staat
een uur gepland.
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