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Ûnderwerp : Ynformearje oer fuortgang noardlike gearwurking bedriuwsfiering

Achte Steateleden,

Yn jannewaris 2011 hawwe wy yn yntinsjeferklearring ûndertekene oangeande de noardlike
gearwurking bedriuwsfiering. Utgongspunten foar de noardlike gearwurking wiene en binne:
- de wil om gear te wurkjen mei behâld fan de provinsjale autonomy;
- de oertsjûging dat gearwurking op it mêd fan bedriuwsfiering ekstra wearde hawwe kin;
- de ambysje om kwaliteit te ferheegjen, kontinuïteit te boargjen en kosten te besparjen;
- de gearwurking rjochtet him op de gebieten Personiels- en leanadministraasje, Finansjele

administraasje, Geo-GIS, Ynkeap, Grafyske tsjinsten en Spesifike kennisgebieten.

As Deputearre Steaten fan Fryslân hawwe wy oangeande de noardlike gearwurking be
driuwsfiering en neffens de winsk fan jim Steaten, oanjûn dat wy gearwurkje wolle, mar dan
fia in oerienkomst en net troch diel te nimmen yn in mienskiplike regeling. Dêrby fine wy It
beheljen fan in eventueel en substansjeel foardiel, sawol finansjeel as kwalitatyf fan it alder
grutste belang.

Yn ‘e maitiid fan 2012 hawwe wy in einrapport opsteld dêr’t de gearwurkingsgebieten yn Lit
wurke binne en dêr’t in optimaal model foar gearwurking yn beskreaun is. Jim hawwe dat
rapport doe krigen.

Ûnderwilen binne wy safier dat de haadlinen en itgongspunten fan it bedriuwsplan yn kon
sept ree binne. It giet yn dat gefal om fisy en perspektyf, de bestjoering en organisaasje, de
hûsfesting, it personiel, de businesscase en de finânsjes. Op 26 maart 2013 hat de stjoer
groep fan provinsjesekretarissen dy haadlinen oanbean yn de trije kolleezjes fan Deputearre
Steaten. Doel wie om te hifkjen oft der bestjoerlik draachf lak foar de itstelde ûtwurking wie
yn elk fan de trije provinsjes.
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It hat bliken dien dat de stânpunten yn de trije kolleezjes titinoar rinne en dat der gjin breed
draachf lak is foar de gearwurking yn de foarm dy’t no ttwurke is. De kolleezjes hawwe dêr
om besletten om de gearwurking yn de itstelde foarm net troch te setten.

De provinsjes steane noch hieltyd iepen foar gearwurking op It mêd 1 an bedriuwsf lering om
sadwaande op doelmjittige wize bettere kwaliteit en kontinuïteit berikke te kinnen. De kom
mende perioade sil der gjin fuortgong wêze en ûndersocht wurde yn hoef ier’t de gearwurking
fierder stal krije kin. Dêrby sil in lichtere foarm yn bene nommen wurde kinne. Mooglik wurde
der oare partners yn behelle en sil ynset wurde op in koartere weromfertsjintiid (2 oant 3 jier).

As dat ferfoich konkreet titwurke wurdt, dan sille wy jim Steaten dêroer ynformearje.

Dei fan Fryslân,

van den Berg, sekretaris
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