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Aanbieding Staat van het Bestuur 2022 

Aanleiding 
Op 20 maart 2023 wordt de negende editie van de Staat van het Bestuur 
gepubliceerd en door u aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer.  

Geadviseerd besluit 
U wordt gevraagd de Staat van het Bestuur 2022 (bijlage 1) en de bijbehorende 
Essaybundel (bijlage 2) aan te bieden aan de Tweede en Eerste Kamer en 
hiervoor de aanbiedingsbrief te ondertekenen (bijlage 3).  

Kern 
• BZK volgt de feiten en ontwikkelingen in de decentrale democratie en bestuur 

en stelt iedere twee jaar de Staat van het Bestuur op. Hierdoor worden trends 
en signalen zichtbaar waarmee beleid ontwikkeld en onderbouwd wordt. 

• De Staat van het Bestuur heeft zich tot ‘een familie’ van kennisproducten 
ontwikkeld. Zo kent de 2022-editie naast de hoofdpublicatie ook een 
bijbehorende essaybundel Realiserend bestuur: daadkrachtig en responsief, 
een nieuw Dashboard Staat van het Bestuur 
(www.staatvanhetbestuurdashboard.nl) en een animatie die op de Dag van 
het Bestuur wordt getoond.  

Toelichting 
• Uit de Staat van het Bestuur 2022 rijst een beeld op van een decentrale 

democratie en bestuur die vanuit verschillende richtingen onder druk staan. 
Het gaat hierbij om het vertrouwen van burgers in de politiek, de legitimiteit 
van het decentraal bestuur, de stabiliteit van het bestuur en de beschikbare 
mensen en middelen. Dit beeld en de aandachtspunten die dit oproept zijn in 
uw aanbiedingsbrieven aan de Kamers verwoord. Zie toelichting.  

• In deze editie is het themahoofdstuk gewijd aan De realiserende overheid. 
Hierin staat de potentiële slagkracht van het bestuur centraal, een thema dat 
verkend is vanuit verschillende perspectieven: de inwoners, de ambtenaren 
en de politieke ambtsdragers. Hetzelfde thema is door acht experts uitgediept 
in de genoemde essaybundel. 

• Naar aanleiding van de Staat van het Bestuur 2022 vindt op 20 maart 2023 
de Dag van het Bestuur in Leiden plaats. In uw agenda staat de speech, de 
ondertekening van de Code Interbestuurlijke Verhoudingen en een 
werkbezoek aan Leidse locaties tijdens de Dag van het Bestuur. In 
samenwerking met BZK Bestuursondersteuning en Communicatie wordt 

http://www.staatvanhetbestuurdashboard.nl/
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invulling gegeven aan de communicatie rond de Staat en Dag van het Bestuur 
en wordt uw werkbezoek voorbereid. De informatie daarover ontvangt u 
separaat via de gebruikelijke lijn. 

Communicatie 
Er zal een persbericht uitgaan dat door BZK Communicatie aan u wordt 
voorgelegd. Rondom de Dag van het Bestuur is tevens gerichte communicatie 
voorzien onder de doelgroepen van de Dag.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
N.v.t.  
 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Aanbiedingsbrief bij Staat van 
het Bestuur 2022 

  

2 Staat van het Bestuur 2022   

3 Essaybundel Realiserend 
bestuur: daadkrachtig en 
responsief 
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