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Onderwerp: Evaluatiekalender voor beleidsplannen 

 

Voorgestelde behandeling: ter informatie  

 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

 

Voorgeschiedenis 

De opzet voor de evaluatiekalender voor beleidsplannen is in 2009 door u vastgesteld bij behandeling 

van de Discussienota Beleidsevaluatie en –monitoring. Eind 2010 is de laatste versie van de 

evaluatiekalender voor beleidsplannen aan u verstrekt. Mede op uw verzoek is nu een bijgewerkte 

versie van de evaluatiekalender opgesteld.  

 

 

Essentie / samenvatting 

De evaluatiekalender voor beleidsplannen heeft als doel u inzicht te bieden in de beleidscyclus. Met de 

evaluatiekalender voor beleidsplannen beogen we kort gezegd de lopende beleidsplannen en de 

hiervan geplande evaluaties op een (vanuit uw perspectief gezien) samenhangende wijze te 

presenteren.  

 

De opzet voor de evaluatiekalender voor beleidsplannen is in 2009 door u vastgesteld bij behandeling 

van de Discussienota Beleidsevaluatie en –monitoring en volgt de indeling van de programma’s uit de 

programmabegroting. De opzet van de evaluatiekalender is zoals voorheen, maar wel aangepast aan de 

begrotingsindeling 2013. 

 

In zijn huidige opzet zijn op de evaluatiekalender voor ieder beleidsprogramma de belangrijkste 

lopende beleidsplannen en de evaluatiemomenten hiervan in beeld gebracht. De focus ligt hierbij op 

onze extern gerichte (dus fysieke, sociale, economische etc.) beleidsplannen. Interne kaders voor onze 

bedrijfsvoering (zoals het beleidskader weerstandvermogen, KEER de Kadernota begrotingen 2012-

2015 etc.)  zijn niet opgenomen in de huidige opzet van de evaluatiekalender voor beleidsplannen.  

 

De evaluatiekalender voor beleidsplannen  

Op de evaluatiekalender voor beleidsplannen zijn voor ieder programma de volgende onderdelen 

opgenomen: 

 

1). Het beleidsplan: De meeste beleidsplannen op de evaluatiekalender zijn al vastgesteld, maar ook 

nieuwe beleidsplannen (en hun evaluatiemomenten) worden opgenomen. 

2). Ex ante evaluatie: Hoewel evaluaties vaak achteraf plaatsvinden, kan het beleidsplan ook vooraf al 

kritisch beschouwd en geëvalueerd worden in een ex ante evaluatie. De ex ante evaluatie wordt 



 
 College van Gedeputeerde Staten 

 statenbrief 
  

2 

vooral uitgevoerd ter ondersteuning van de beleidsplanning. De ex ante analyse heeft soms de vorm 

van een evaluatie van het voorgaande beleidsplan.  

3). De tussentijdse evaluatie: De nadruk in de tussentijdse evaluatie ligt met name op de toetsing van 

de (financiële en beleidsmatige) voortgang en de vraag of de beleidsinstrumenten conform de 

planning worden ingezet. Voortgangsrapportages en tussentijdse evaluaties zijn (naast de 

begroting, de jaarrekening en de overige producten uit de planning en control cyclus ) voorname 

sturings- en controle instrumenten voor de staten. 

4). Ex post evaluatiemoment: De ex post evaluatie kan in de vorm van een “formele” losstaande 

evaluatie gebeuren, of opgenomen worden in een eindrapportage, maar zal bij beleidsplannen met 

een vooraf bepaalde looptijd ook vaak direct meegenomen worden bij het opstellen van het 

beleidsplan voor een volgende periode.  

 

 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Verbetering sturing en inzicht in de beleidscyclus 

 

 

Vervolgprocedure/voortgang 
We zullen de evaluatiekalender voor beleidsplannen jaarlijks bijstellen en aan u toezenden.  

 

 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

We bieden u de evaluatiekalender voor beleidsplannen ter informatie aan.  

 

Onze concrete vraag is of de evaluatiekalender u het gewenste inzicht biedt en adviseren u dit te 

bespreken in uw statencommissie BEM.  

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, drs. H.H. Sietsma  


