Aftrap promotieonderzoek Universiteit Leiden bij de Provincie Zuid-Holland
- Netwerkend financieren Er is een vernieuwingstrend gaande in de publieke financiering van maatschappelijke projecten.
Overheden willen meer dan voorheen in samenwerking en samen met andere overheden, het
bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en particulieren maatschappelijke vraagstukken oppakken.
Daarbij willen ze als overheid ‘minder leidend’ zijn dan in het verleden vaak het geval was: top down
aansturing en eenzijdige besluitvorming zijn achterhaalde concepten volgens veel deelnemers aan deze
discussie.
We zoeken naar manieren om ruimte te bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. Dit kan door deze
te faciliteren, (mede) te financieren en particulieren (mede) verantwoordelijkheid te geven in de
beleidsvorming en uitvoering daarvan, aldus gedeputeerde Rogier van der Sande. Maar hoe geven we dit
juridisch vorm en hoe richten we onze organisatie hier vervolgens op in? Er is behoefte binnen PZH om
soepel te kunnen “navigeren” door de organisatie bij de inzet van instrumentarium in netwerken.
Daarom zetten we nu dit traject in samen met de Universiteit van Leiden. Om onder andere een
uitgewerkte methodiek te ontwikkelen die bijdraagt aan een optimale, efficiënte en rechtmatige inzet van
(financiële) instrumenten die passen bij het werken vanuit een netwerk.
Een feestelijke aftrap voor het promotieonderzoek vond gisteren plaats in het provinciehuis in Den Haag.
Gastheer gedeputeerde Rik Janssen heette iedereen welkom, waaronder ook de studenten van het Leiden
Leadership programme die het afgelopen jaar al vooronderzoek hadden verricht voor dit traject en nu hun
eindpresentatie gaven. Cynthia Bockstart, projectleider bij de provincie, vertelt kort iets over de aanloop
van het traject en reeds verrichtte zaken, waarna prof. Willemien den Ouden het stokje overnam. Zij zal
vanuit de universiteit dit promotietraject begeleiden.
Casuïstiek vanuit de praktijk zal worden gerelateerd aan het theoretische kader dat ten grondslag ligt aan
het adagium publiek recht verplicht. In hoeverre kunnen juridische constructies worden gecreëerd die
aansluiten bij de wensen van de praktijk en die óók recht doen aan eisen van transparantie,
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid en waarbij voldoende rechtsbescherming wordt geboden aan alle
betrokken partijen? Als dit in de praktijk moeilijk is gebleken, welke maatregelen zouden partijen als
wetgever(s), rekenkamer(s) en rechters dan kunnen treffen om die spanningen op te heffen?
Derhalve wordt in dit traject samengewerkt met andere organisaties, zoals de Provincie Noord-Brabant,
VNG, Ministeries (BZK en Justitie), Rfv, NSoB en RvO. Dit helpt niet alleen om tunnelvisie te voorkomen
(ieder bestuursorgaan heeft nu eenmaal eigen uitvoeringspraktijken die soms diep zijn ingesleten), maar
geeft ook meer zicht op welke instrumenten er in de praktijk al worden gebruikt en op welke schaal. Ook
geeft het meer “draagvlak” bij bijvoorbeeld de rechterlijke macht wanneer verscheidene bestuursorganen
de ontwikkelde “methodiek” toepassen.
Door de handen nu ineen te slaan, zijn we in staat om met een breed gedragen onderzoek straks echt een
verschil te maken mocht dit nodig zijn, aldus Rogier van der Sande. Mooi om zo van start te gaan en met
vertegenwoordigers van onze partnerorganisaties in deze hierop het glas te heffen.

