Overleg Zeeuwse Overheden en Regiobureau van start
Persbericht

Gemeenten, Provincie en waterschap hebben zich verenigd in een strategisch samenwerkingsverband: het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Alle Zeeuwse overheden bundelen hun krachten om als
één overheid samen te werken aan de belangrijkste toekomstige opgaven voor Zeeland. Op woensdag 6 maart 2019 bekrachtigen bestuurders van de betrokken overheden de samenwerking. Het resultaat is een organisatie, die uniek is in Nederland.

Wat gaat het OZO doen?
De overheden werken nu ook al vaak samen. Met de oprichting van het OZO gaan de Zeeuwse overheden hun onderlinge samenwerking verder intensiveren. Dat is nodig, omdat de regionale opgaven
te groot en complex zijn voor één overheid. Bijvoorbeeld als het gaat om energietransitie, de klimaatopgaven, de woningmarkt en andere opgaven uit het landelijk vastgestelde Interbestuurlijk Programma. Met de oprichting van het OZO spreken de overheden af om vanuit dat Interbestuurlijk Programma samen een strategische agenda op te stellen voor Zeeland. Ze maken daarbij goede afspraken
over de uitvoering en zullen ook gezamenlijk de lobby voor Zeeland oppakken.

Minder overleg
Met de oprichting van het OZO worden verschillende overlegstructuren op provinciaal niveau geconcentreerd. Dat betekent het einde van een aantal gremia, zoals de Tafel van 15, de stuurgroep IJzendijke en de stuurgroep Maak Verschil.
Het rapport #HOEDAN? schetste een urgentie om de bestuurlijke samenwerking in Zeeland te versterken. Een belangrijk advies was dat verschillende bestuursorganen moeten samenwerken als één
overheid. Met de oprichting van het OZO is die vorm gevonden. Commissaris van de Koning Han
Polman: “Een slimme overlegvorm kan veel tijd schelen. Die tijd kunnen we goed gebruiken om samen te werken aan de inhoud! Zo zorgen we er samen voor zorgen dat Zeeland een fijne provincie
blijft om te wonen en te werken.”

Bestuurlijke Kerngroep
Enkele bestuurders uit het OZO zijn als kerngroep naar voren geschoven. De kerngroep bestuurt het
Regiobureau en zorgt voor afstemming met de Economic board en andere relevante organisaties. De
kerngroep bestaat uit:
Marga Vermue-Vermue, burgemeester van Sluis
Ger van de Velde–De Wilde, burgemeester van Tholen
Bas van den Tillaar, burgemeester van Vlissingen
Toine Poppelaars, dijkgraaf
Harry van der Maas, gedeputeerde
Jo-Annes de Bat, gedeputeerde
Han Polman is onafhankelijk voorzitter van het kernteam.
Tijdens de eerste vergadering van de kerngroep op 19 februari jl. is ook gesproken over de in de diverse gemeenteraden aangenomen moties in relatie tot de vorming van het OZO. De betreffende raden worden hierover binnenkort nader geïnformeerd. Ook is de intentie om kort na de zomer een eerste bijeenkomst voor de Zeeuwse volksvertegenwoordigers te houden.

Regiobureau
Om van de samenwerking een succes te maken, wordt ook een regiobureau opgericht. Hier gaat een
kleine groep ambtenaren aan het werk om het OZO in goede banen te leiden. De werving van ambtenaren is volop bezig. Zij kregen hun werkplek in het Waterschapskantoor in Middelburg. Zij bereiden
het werk van de kerngroep en het OZO voor en krijgen als speciale opdracht mee om te zorgen dat
leden van raden, staten en de algemene vergadering van het waterschap ook op een goede manier bij
het werk van het OZO worden betrokken.

Alle Zeeuwse gemeenten, de provincie en het waterschap dragen bij aan de kosten van het OZO en
het regiobureau. In het tweede jaar gaan ze de samenwerking evalueren.
Meer informatie over het convenant en de ondertekening kunt u krijgen bij de heer mr. A.J.van den
Berge, gemeentesecretaris van Kapelle. Hij is vanuit de Kring van gemeentesecretarissen voorgedragen en door de Bestuurlijke Kerngroep aangewezen als operationeel leidinggevende voor het Regiobureau ( ajvandenberge@kapelle.nl ), tel. 06 2223 5172

