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Onderwerp Statenbrief:  QuickScan evaluatie doeltreffendheid subsidieregelingen 

 
Voorgestelde behandeling:      ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
 
Bij de bespreking van het rapport ‘Discussietraject subsidies’ van de Subcommissie XL van PS in de Commissie 
BEM van 24-02-2014 hebben wij toegezegd de adviezen van de Subcommissie in hoofdlijnen over te nemen en 
de volgende concrete vervolgstappen te nemen: 

1. Het uitvoeren van een QuickScan naar de stand van zaken op alle beleidsterreinen, waarin o.a. aan de 
orde komt: beschikbare beleidstheorie, bestaande subsidieregelingen en uitgevoerde evaluaties; 

2. Het opstellen van een beoordelingskader hiervoor, dat beschrijft welke subsidieregelingen worden 
meegenomen en welke aspecten worden geïnventariseerd. 

Bij deze statenbrief is de ‘QuickScan Evaluatie doeltreffendheid subsidies’ bijgevoegd. Het beoordelingskader is 
daarin als bijlage opgenomen. 
 
Voorgeschiedenis 

 Statenvoorstel 10-12-2012 inzake Rapport Rekenkamer “Gevalstudie doeltreffendheid Tijdsordening” en 
Handreiking evaluatie doeltreffendheid provinciale subsidies: besluit om genoemde handreiking te 
benutten bij het invullen en evalueren van subsidies 

 Statenbrief 15-04-2014 Reactie op eindrapport Subcommissie XL ‘Discussietraject subsidies’: besluit om 
QuickScan evaluatie subsidies uit te voeren en hiervoor een beoordelingskader op te stellen. 

 
Essentie / samenvatting: 

Naar aanleiding van het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer in 2012 naar het subsidiebeleid van de 
Provincie Utrecht en het eindrapport ‘Discussietraject subsidies” in 2014 van de subcommissie XL van Provinciale 
Staten hebben wij een QuickScan laten uitvoeren naar de mate van doeltreffendheid van vigerende 
subsidieregelingen. Hiertoe is een beoordelingskader opgezet en zijn 18 regelingen onder de loep genomen. 
 
Conclusie is dat alle regelingen beantwoorden aan de criteria van doelmatigheid. De mate van doeltreffendheid 
kan met deze QuickScan niet worden vastgesteld. Geadviseerd wordt een werkgroep te formeren die het thema 
nader uitdiept, een uniforme werkwijze en begrippenkader ontwikkeld en handreikingen biedt voor verschillende 



 

  

 

sturingsinstrumenten afhankelijk van de rol die de provincie heeft binnen de beleidsprogramma’s en het doel wat 
zij hiermee wil bereiken. 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Beter vaststellen van aannames over effectiviteit van subsidies en het toetsen hieraan. 
 
Financiële consequenties 

Geen. 
 
In de Statenbrief van 15- 04- 2014 is gesuggereerd, dat de uitkomsten van de QuickScan mogelijk aanzienlijke 
financiële consequenties voor bepaalde beleidsthema’s zouden hebben (kosten aanvullende monitoring). De 
QuickScan geeft hier geen aanleiding toe. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

 
Een ambtelijke werkgroep gaat aan de slag met de aanbeveling. Mocht hieruit iets te melden zijn dan wordt u op 
de hoogte gebracht en zullen wij u actief informeren. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


