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Hoofdstuk 7 

Bestuur en middelen / geld 
 
7.1 Verschillende overheidslagen, één missie 
De ChristenUnie-politici maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken 
christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die hun 
geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar uitdelen in de maatschappij. Die bereid zijn 
verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving. 
 
Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken kan oplossen. De samenleving 
is niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te 
beschermen, waar nodig regels op te stellen en vrede te stichten. De Bijbel roept ons op om 
recht te doen, trouw te zijn, en nederig de weg te gaan die God van ons vraagt. (Micha 6:8) 
 
De ChristenUnie is een landelijke, christelijke netwerkpartij. Dat biedt stabiliteit. Onze 
provinciale standpunten zijn niet zomaar even opgeschreven maar gebaseerd op onze 
christelijke uitgangspunten en in lijn met ons landelijke beleid. Tegelijk biedt het feit dat de 
ChristenUnie actief is op alle niveaus van het openbaar bestuur uitstekende mogelijkheden om 
af te stemmen en om provinciale zaken landelijk of lokaal aan de orde te stellen. 
 
7.2 Takenpakket provincie 
Visie van de ChristenUnie  
De provincie wettelijke taken die zich vooral richten op ruimte, economie en het 
omgevingsbeleid. Ook cultuur hoort voor een deel tot de taken van de provincie, waar dit de 
lokale belangen overstijgt. Naast de wettelijke taken kan de provincie zelf bepalen welke taken 
zij wil aanpakken. Er is immers sprake van een open huishouding, zoals vastgelegd in artikel 
124 van de grondwet. Een open huishouding betekent dat de provincie verder zelf mag 
bepalen welke onderwerpen zij wil oppakken.  
Er kunnen zich situaties voordoen waarin provincies een meerwaarde kunnen leveren op taken 
buiten het wettelijke domein. Hier zal vooral sprake van zijn wanneer er (boven)regionale 
kwesties of sector-overstijgende zaken spelen, en gemeenten onvoldoende in staat zijn de 
betreffende zaken aan te pakken of op te lossen. Wanneer deze situatie zich voordoet, kunnen 
Provinciale Staten zelfstandig besluiten om een provinciale inzet te leveren en het takenpakket 
uit te breiden. Zowel de grondwet als de provinciewet geven provincies deze mogelijkheid en 
wat de ChristenUnie betreft blijft dit zo.1 
In de gedachtegang dat een taak het beste zo dicht mogelijk bij de burger wordt uitgevoerd, 
past dat het beleid rondom zorg en welzijn in de eerste plaats thuishoort bij de gemeente, en 
niet bij de provincie. Als lokaal beleid structureel de gemeentegrenzen overschrijdt, zoals bv. 
het geval is bij regionale omgevingsdiensten en ook bij regionale samenwerking of 
gemeenschappelijke regelingen voor jeugdzorg en maatschappelijke opvang, is het goed om 

                                                
1 Artikel 124 Grondwet en artikel 145 Provinciewet. 
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te heroverwegen of deze taken wel bij de juiste overheidslaag geplaatst zijn. De beperkte 
mogelijkheden tot politieke controle op deze organisaties leidt tot de vraag of een verankering 
binnen de provinciale overheid – met uitvoeringsorganisaties waarin de gemeenten betrokken 
zijn – niet de voorkeur verdient. 
 
7.3 Bestuursstijl 
Visie van de ChristenUnie  
De ChristenUnie pleit voor een houding die luisterend, samenwerkend, verbindend en integer 
is. Het provinciebestuur is het meest effectief in samenwerking met andere partijen. Belangrijk 
hierin zijn de gemeenten, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, hogescholen en 
universiteiten. Het belang van samenwerking vraagt om een houding die samenwerking 
bevordert. Het betekent ook dat de provincie vaak zal participeren in netwerken om haar 
doelen te bereiken. Dit vraagt om transparantie en integriteit ten opzichte van de inzet en de 
te bereiken doelen. Het vraagt ook om een duidelijke rolverdeling tussen het college van 
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. 
 
Ondermijning2 is een groot probleem waar wij onze ogen niet voor sluiten. Een goede 
screening van de mensen die binnen het bestuur actief zijn, is daarbij gewenst. Daarnaast 
pleiten wij voor een tweejaarlijkse integriteitsdag. Een dag waarop we met het college van 
Gedeputeerde Staten en Statenleden samen kijken naar ons eigen handelen en tevens weer 
bewustwording creëren voor de risico’s van beïnvloeding van de besluitvorming door 
mensen/organisaties met andere belangen.  
 
7.4 Financiën 
Visie van de ChristenUnie  
Het provinciebestuur stemt haar beleid af op de beschikbare middelen. Waar mogelijk zal zij 
samen met haar partners afspraken maken over de financiering van het voorgestane beleid. 
Dat kan zijn door het aangaan van constructies die gezamenlijke financiering behelzen, of door 
(gezamenlijke) acties richting het rijk of Europese subsidies. Ook kan de provincie de regionale 
ontwikkeling of verduurzaming stimuleren door het beschikbaar stellen van alternatieve 
financiële instrumenten, zoals revolverende fondsen.  
 
Om eigen beleid te kunnen voeren en een goede partner te zijn, is een open huishouding voor 
de provincie essentieel. De ChristenUnie pleit voor handhaving van een eigen provinciale 
belastingheffing.  Provinciale belastingverhoging kan alleen als grote maatschappelijke 
opgaven aantoonbaar vragen om extra investeringen. 
Om een ambitieus provinciaal beleid te kunnen financieren, zal de provincie zijn eigen 
organisatie zo efficiënt mogelijk moeten inrichten. Organisatorische samenwerking met 
gemeenten en andere provincies kan daar een belangrijke bijdrage in leveren. 
De ChristenUnie wil dat de provincies zich als partner van de gemeente opstellen bij het op 
orde krijgen en houden van de gemeentelijke financiële huishouding. Dit is een houding van 

                                                
2 Ondermijnende criminaliteit: vermenging van onderwereld en de bovenwereld. 
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willen meedenken, adviseren en de eigen gemeentelijke verantwoordelijkheid blijven 
respecteren. Dit gaat verder dan het wettelijk financiële toezicht. 


