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Provinciale Staten van Overijssel
Motie vreemd aan de orde van de dag
Artikel 62 (lid 3) RvO voor Provinciale Staten van Overijssel 2011

Datum

11 april 2018

Agendapunt nr. [X]

Motie vreemd aan de orde van de dag (2de Kansen Kamer)

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 11 april 2018

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat...
1.
2.
3.

4.

Provinciale Staten deze statenperiode hebben ingestemd met
experimenten van bestuurlijke vernieuwing;
De Staten deze bestuurlijke vernieuwingen ook altijd met budget heeft
ondersteund;
De voormalig Commissaris van de Koning, mw. Bijleveld, het project "2de
Kansen Kamer" als nieuw onderdeel van de portefeuille bestuurlijke
vernieuwing heeft aangemerkt;
De CdK dhr. Pieper verzocht heeft om deze : "nieuwe aanpak" verder vorm te geven;
van oordeel dat...

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Het doel van de 2d• Kansen Kamer ligt in het vergroten van het
probleemoplossend vermogen van de Provincie Overijssel;
De 2d• Kansen Kamer een nieuwe kans oplevert bij veranderde regelgeving
en/of omgeving als ook bij veranderend inzicht;
De 2d• Kansen Kamer een integrale benadering incl. juridische toetsing
gebruikt om vraagstukken op een brede en vernieuwende wijze te
bezien;
Niet alleen regelgeving maar ook begrip en empathie als basis kunnen worden
gebruikt voor de benadering van de vraagstelling;
Een goed afhechten van processen met burgers en of organisaties door de 2d•
Kansen Kamer een opening biedt voor een groter wederzijds begrip;
Een brede en onafhankelijke inzet van de 2d• Kansen Kamer een meer
menselijke en minder zakelijke kant van de Provincie laat zien en daardoor
de toegankelijkheid van de Provincie een gezicht krijgt;
De 2d• Kansen Kamer vooral de samenwerking zoekt met de samenleving,

provinci~verijssel

deskundigen en de provincie;

Roepen PS op:
om de opdracht van de voormalig CdK, gegeven op 4 mei 2017, verder ten

uitvoer te brengen.
Tevens verzoekt PS de 2d• Kansen Kamer om eind 2018 te komen met een
evaluatie van deze opdracht en bij deze evaluatie een advies te geven over een
opzet waarin de 2d• Kansen Kamer in definitieve vorm kan worden voortgezet.

en gaan over tot de orde van de dag.
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Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
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