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Met veel genoegen bied ik u hierbij mijn eerste jaarverslag aan. Meer in de tijdgeest van nu
heb ik gekozen voor een digitaal verslag. U vindt mijn verslag op
www.overiissel.nl/iaarverslaacdk
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Uw kenmerk

In mijn verslag informeer ik u over de wijze waarop ik in mijn eerste jaar als commissaris van
de Koningin in de provincie Overijssel invulling heb gegeven aan mijn rol en taken. En mijn
ambitie om de burgerbetrokkenheid in Overijssel te stimuleren. Ik noem dit modern
noaberschap. Een nieuwe manier van samenwerken aan een Overijssel waar het goed wonen,
werken en recreëren is.
Ik informeer u ook over onze nieuwe aanpak rond het Interbestuurlijk toezicht. Meer
maatwerk in toezicht, meer eigen verantwoordelijkheid voor de gemeente en minder
bestuurlijke en ambtelijke drukte.
Naar de toekomst toe lijkt Nederland politiek bestuurlijk rijp voor een discussie over
vernieuwing van het openbaar bestuur. Daarom ben ik in 2011 gestart met Overijssels
Bestuur 20XX. Dat is een zoektocht. Een zoektocht naar de trends in de samenleving, het
maatschappelijk middenveld en het openbaar bestuur. En naar de betekenis daarvan voor het
openbaar bestuur in de toekomst. Ik nodig u graag uit om uw gedachten en verwachtingen
hierover met mij te delen.
Ik wens u veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,

drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten
Commissaris van de Koningin
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