Hoezo OZO?

Overleg Zeeuwse Overheden

Een samenwerkingsverband waarin alle vijftien Zeeuwse overheden vertegenwoordigd zijn.
Met de oprichting van het OZO spraken de dertien Zeeuwse
gemeenten, Provincie Zeeland en Waterschap Scheldstromen af
om de onderlinge samenwerking verder te intensiveren. Want
door onze krachten te bundelen, kunnen we aan de slag met de
grote en complexe regionale opgaven die in de toekomst op ons
afkomen. Samen werken we met 15 overheden aan zeven
thema’s die voor Zeeland belangrijk zijn. Dat doen we natuurlijk
ook met het bedrijfsleven, onderwijs en andere externe
partners. De thema’s vind je op onze website.

De Bestuurlijke Kerngroep vormt het dagelijks bestuur van het
OZO. Zij bereiden het OZO voor, zorgen voor de (door)vertaling
van het IBP, sturen de lobby en het Regiobureau aan, houden de
gezamenlijke strategische agenda actueel, stemmen af met
partners en zorgen voor de inbreng van onderwerpen.

Het Regiobureau Zeeland is opgericht om het OZO te
ondersteunen en heeft de opdracht om ervoor te zorgen dat de
ambities die worden besproken in het OZO ook daadwerkelijk
worden uitgevoerd. Het Regiobureau is voor de bestuurlijke
ondersteuning, strategische programmabewaking en
procesmanagement- en coördinatie.

De lobbyisten zijn onze ambassadeurs: zij zorgen ervoor dat ook
buiten Zeeland onze belangen worden behartigd. Zij brengen
samen, verbinden en bemiddelen. Ze zoeken de gezamenlijke
deler in soms tegenstrijdige belangen en vormen een belangrijke
speler in het delen van informatie.

Om doelgericht met de Zeeuwse thema’s aan de slag te gaan,
zijn er de Zeeuwse thema overleggen die een doorontwikkeling
zijn van de huidige VZG-overleggen. Aan tafel zitten de
portefeuillehouders van alle 15 overheden en soms schuift een
externe partij aan. Elk themaoverleg heeft een bestuurlijk
voorzitter en wordt onder leiding van een gemeentesecretaris
goed voorbereid door een groep ambtenaren vanuit de 15
overheden. Het Regiobureau bewaakt de kwaliteit van de thema
overleggen en zorgt ervoor dat er kruisverbanden tussen de
thema overleggen en bijbehorende vraagstukken worden
gelegd. De thema overleggen hebben een belangrijke rol in het
voeden van de Dynamische lobby agenda.
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