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Presentatie commissie BEM 3 november 2008

Beleidsevaluaties
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Doelstelling presentatie

• Kader schetsen voor inrichting  beleidsevaluaties

belang van het instrument (in het kader van het
Masterplan P&C) 

overwegingen bij de invoering en bij de
uitvoering
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Terugblik 2008

• Masterplan P & C beoogt de leesbaarheid 
van de jaardocumenten te vergroten en 
daarmee PS handige instrumenten te leveren

• Van 19 beleidsprogramma’s naar 10

• Van 300 indicatoren naar een set van 
ongeveer 30
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Achterliggende discussie
• In duaal bestel heeft PS drie rollen

• sturend

• volksvertegenwoordigend

• controlerend

• Er is meer afstand tussen GS en PS / discussie over 
sturingsinstrumenten is zeer relevant voor 
rolverdeling

• GS dienen verantwoording af te leggen aan derden
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Achterliggende discussie 
• PS moeten in het beleidsproces

- beleid ontwikkelen

- beleid uitvoeren

- beleid evalueren

- beleid bijstellen

op verschillende momenten in het jaar én 
middels verschillende instrumenten in staat 
worden gesteld om de drie rollen te kunnen 
vervullen
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Evaluatie van verbeteringen

• Jaarstukken zijn leesbaarder, verbeteringen 
worden onderkend

• Twijfel en scepsis dat PS nu beter kunnen 
sturen/controleren

• Behoefte aan andersoortige informatie

• Behoefte aan informatie over nut en noodzaak 
van beleid
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Evaluatie van verbeteringen

• Set indicatoren geeft informatie over de mate 
waarin voorafgestelde doelen daadwerkelijk zijn 
bereikt (GS wilden 30 km nieuwe fietspaden 
aanleggen en uit evaluatie blijkt of dat wel of 
niet is gelukt)

• Maar indicatoren geven geen informatie over bv. 
de vraag of die 30 km een bijdrage hebben 
geleverd aan grotere toeristische waarde van 
een bepaald gebied 

8

Provincie Utrecht – Samenwerkingsagenda: Eén jaar onderweg

Beleidsevaluatie

• Levert informatie over doeltreffendheid en 
doelmatigheid van beleid (doen wij de goede 
dingen en doen wij de dingen goed) 

• Doeltreffendheid gaat over effectiviteit 
(effecten van beleid op samenleving)

• Doelmatigheid gaat over efficiëntie 
(kwaliteit/prijs)
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Evaluatie van verbeteringen
PS willen dat:

• beleid wordt geëvalueerd

• informatie op een toegankelijke manier 

wordt aangeboden

• op een moment dat bijstelling van beleid 

zinvol is  (voorjaarsnota)    
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Plaatsbepaling Instrument

• Staat van Utrecht (Beleidshorizon 32 jaar)

• Beleidsevaluaties (Beleidshorizon 2 jaar/ 4 jaar)
- midterm collegeprogramma
- eindevaluatie collegeprogramma
- regelmatige evaluaties van de 10 programma’s

• Indicatoren (Beleidshorizon 1 jaar)
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Stand van zaken

• Er zijn veel gegevens aanwezig (sectorale 
evaluaties) en uitgevoerde audits, maar de 
provincie beschikt nog niet over heldere 
systematiek 

• Staat van Utrecht beoogt de lange termijn visie 
te verschaffen

• 2009: relaties leggen tussen nu en straks 

12

Stand van zaken 

• Methodieken om overheidshandelen te kunnen
‘beoordelen’ zijn politiek niet onomstreden
(gebrek aan causaliteit/vrees dat informatie 
verkeerd wordt begrepen)

• Tijdshorizon van 2 of 4 jaar is voor grote 
(infrastructurele) projecten soms te kort
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2009

• Zomer 2009 midterm evaluatie van het 
collegeprogramma

• PS stellen in voorjaar 2009 ‘evaluatiekalender’
voor de 10 programma’s op

• PS geven opdracht aan rekenkamer voor 
onderzoekskalender

• Informatie opnemen in P & C cyclus
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Betere sturing PS ?

• Evaluatiecultuur bespreken!

• Papier is geduldig

• Effectiviteit van beleid wordt vooral bepaald door 
de samenleving

• Volksvertegenwoordigende rol van PS wellicht 
even belangrijk!
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