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Onderwerp: Doelgericht subsidiëren 

 

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

De Provincie Utrecht verleent subsidies aan projecten om daarmee maatschappelijke doelen te 

realiseren. Het is van belang om zorgvuldig met de besteding van dit geld om te gaan en hierover een 

verantwoording af te leggen aan de samenleving.  

De Randstedelijke Rekenkamer heeft in 2011 een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van 

de door de Provincie Utrecht verleende subsidies. 

In maart 2012 heeft de Randstedelijke Rekenkamer zijn onderzoek gepubliceerd. Conclusie van het 

onderzoek is: veel van de door de Provincie verstrekte subsidies worden geëvalueerd, maar de 

evaluaties kunnen beter. Bij de evaluaties wordt weliswaar nagegaan welke prestaties daarmee behaald 

zijn, maar niet wat de bijdrage is geweest aan het behalen van de maatschappelijke doelen. 

 

Wij hebben met belangstelling kennis genomen van de resultaten van dit onderzoek. Wij willen de 

conclusies aangrijpen om de al ingezette verbeteringen van subsidie-evaluaties verder aan te scherpen. 

De mogelijkheden voor een evaluatie op doelbereik zijn echter niet altijd groot, soms vergt het ook 

aanzienlijke inspanning.  

 

Essentie / samenvatting 

Naar aanleiding van het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer nemen wij de volgende 

vervolgacties: 

1. Wij vergroten het inzicht in subsidies en de evaluaties daarvan.  

Wij houden het subsidie-overzicht actueel, en plaatsen dit eind 2012 op de provinciale website. Wij 

actualiseren de evaluatiekalender en bieden die eind 2012 aan Provinciale Staten aan. 

2.  Wij stellen een discussienotitie op, waarin een verkenning wordt gemaakt van een subsidie-

evaluatie op doelbereik. Deze notitie bieden wij u op korte termijn aan. Vervolgens zouden wij het 

op prijs stellen om met u (in de Statencommissie BEM) in een oriënterende bespreking te 

bediscussiëren  wat de mogelijkheden tot verbetering van de evaluaties zijn. Discussievraag hierbij 

is of verbeteringen mogelijk en gewenst zijn, afgezet tegen de benodigde inspanning. 

 

Nota Bene 

Het is verleidelijk om in het huidige tijdsgewricht, waarin kritisch wordt gekeken naar de besteding 

van overheidsmiddelen, de oplossing te zoeken in het SMART maken van de doelen en het 

aantoonbaar maken van de effectiviteit van beleidsinstrumenten op doelbereik. 

 

Het is ons als College duidelijk dat hier verbeteringen mogelijk zijn. Tegelijk willen wij erop wijzen 

dat we niet bezig zijn met de optimalisatie van een industrieel proces, maar met veranderingen in een 

complex maatschappelijk systeem, waarin naast subsidies vele andere factoren op inwerken.  Soms 
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zullen de mogelijkheden beperkt zijn om met zekerheid aan te tonen wat de effecten van subsidies 

zullen zijn of zijn geweest.  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Beter vastleggen van (aannames over) de effectiviteit van subsidies. 

 

Financiële consequenties 

Gevolgen voor de middelen zijn nu nog niet duidelijk. Eerste indicatie is dat dit voor sommige 

beleidsthema’s aanzienlijk kan zijn. Hierbij kan bijv. worden gedacht aan kosten voor aanvullende 

monitoring. 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Wij stellen voor om u intensief te betrekken bij de verbeteracties. Op korte termijn bieden wij u een 

discussienotitie aan voor een oriënterende bespreking.  

 

Concreet voorliggende vraag aan Provinciale Staten  

Ter informatie. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 

 


