Commissieleden gezocht voor programma bestuurscultuur
De Provincie Limburg heeft een Programma Bestuurscultuur opgestart met een tweeledig doel:
1. Het in kaart brengen van mogelijke integriteitskwesties, onregelmatigheden en bestuurlijk
deviante gedragingen in het openbaar bestuur van Limburg in de periode 2011 tot 2021 en
de lessen die daaruit te trekken zijn inclusief bouwstenen voor een gewenste nieuwe
bestuurscultuur.
2. Het in kaart brengen van de in de periode 2011 tot 2021 reeds getroffen maatregelen en
best practices binnen de provincie Limburg gericht op het bevorderen en waarborgen van
een integer openbaar bestuur.
Voor de uitvoering van het Programma Bestuurscultuur is de Provincie Limburg op zoek naar 3 leden
voor een programmacommissie. De programmacommissie dient onafhankelijk te kunnen opereren
van de Provincie Limburg en Limburgse politieke partijen.
Tijdens het programma wordt zowel extern (aan burgers, andere overheden, maatschappelijke
organisaties, bedrijven, etc.) als intern (aan statenleden, bestuurders, ambtenaren) de gelegenheid
gegeven om via het meldpunt bestuurscultuur vertrouwelijk melding te maken van bestuurlijk
deviant gedrag, onregelmatigheden en andere zaken rondom integriteit/belangenverstrengeling in
de afgelopen 10 jaren. Daarnaast zullen op initiatief van de programmacommissie circa 40 interviews
worden afgenomen om te komen tot nadere duiding, reflectie en perspectief.
Tot de taken van de programmacommissie behoren:




Het vertrouwelijk in behandeling nemen en wegen van meldingen bij het meldpunt
bestuurscultuur;
Het afnemen van interviews met betrokkenen bij de Limburgse bestuurscultuur;
Het analyseren en duiden van de meldingen en interviews om te komen tot een rapportage
over de Limburgse bestuurscultuur, met een sterkte- en zwakte-analyse en perspectief op
verbetering in de vorm van concrete, proportionele bouwstenen voor een gewenste nieuwe
bestuurscultuur.

De programmacommissie zal worden ondersteund door een extern bureau. De rapportage dient
binnen circa 6 maanden te worden opgeleverd. Meer informatie over de opdracht is te vinden in
deze brief aan Provinciale Staten.

Profielen
De beoogde profielen van de leden van de programmacommissie zijn als volgt:
Profiel A. Financieel/juridisch/governance-deskundige



Kennis van financiële en juridische verhoudingen tussen openbaar bestuur en verbonden
partijen.
Inzicht in integriteitsrisico’s die daarbij kunnen bestaan en welke (toezichts)maatregelen
(zowel intern als extern) daartegen genomen kunnen worden.




Kennis van de verschillende aspecten van rechtmatigheid en doelmatigheid rondom subsidieen opdrachtverleningen.
Ervaring met en inzicht in best practices van good governance en hoe deze kunnen worden
toegepast.

Profiel B. Bestuurskundige/politicoloog





Ervaring met het onderzoeken van integriteitskwesties in het openbaar bestuur.
Kennis van bestuurskundige/politicologische benaderingen van bestuursculturen in het
openbaar bestuur en in staat om dit op de Limburgse situatie toe te passen.
Inzicht in politiek-bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen in het openbaar bestuur en de
randvoorwaarden voor een gezonde samenwerking tussen deze actoren.
Kennis van good practices inzake integriteitsbevordering en het organiseren van checks en
balances bij bestuurlijke besluitvorming en in staat om dit toe te passen op de Limburgse
situatie.

Profiel C. Ervaren bestuurder of topambtenaar binnen het openbaar bestuur






Ervaring met integriteitskwesties in het openbaar bestuur en maatregelen die daarbij
genomen kunnen worden om toekomstige gevallen te voorkomen en het vertrouwen in het
openbaar bestuur te herstellen.
Inzicht in politiek-bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen en de randvoorwaarden voor een
gezonde samenwerking tussen deze actoren.
Inzicht in de randvoorwaarden voor ambtelijke tegenspraak en collegiaal bestuur in een
politieke context.
In staat om bestuurskundige constateringen en aanbevelingen te vertalen naar het niveau
van de dagelijkse praktijk en werkprocessen.

Voorwaarden
 De commissieleden dienen de komende 6 maanden beschikbaar te zijn voor het analyseren
van meldingen, het afnemen van interviews en het opleveren van een eindrapportage.
 De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens en inlichtingen
die zij in het kader van hun onderzoek ontvangen.
 De programmacommissie dient onafhankelijk te kunnen opereren van de Provincie Limburg
en Limburgse politieke partijen. Commissieleden dienen op geen enkele wijze in het verleden
betrokken te zijn geweest bij bestuurlijke besluitvorming in het openbaar bestuur in Limburg.
 De vergoeding van de commissieleden zal binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving
worden bepaald.

Procedure
1. Interesse kan kenbaar worden gemaakt via sollicitatiebestuurscultuur@prvlimburg.nl vóór 4
juni 2021.

2. Aan de hand van de aanmeldingen via het e-mailadres, de eigen raadpleging door
Gedeputeerde Staten en de door Gedeputeerde Staten vastgestelde functieprofielen en
randvoorwaarden, zal door een selectiecommissie een selectie plaatsvinden. De
selectiecommissie zal bestaan uit een lid vanuit de directie, een lid vanuit het Kabinet en een
lid vanuit het cluster Concern van de Provincie Limburg.
3. De selectiecommissie zal haar selectie ter benoeming voorleggen aan Gedeputeerde Staten.

