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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 

Voorgeschiedenis 
Op 26 oktober 2009 heeft u de discussienota beleidsevaluatie en monitoring vastgesteld. In deze nota 
zijn de verschillende instrumenten voor beleidsevaluatie uitgewerkt en in de totale beleidscyclus 
ingepast. Een van de in de discussienota toegezegde instrumenten is de evaluatiekalender voor 
beleidsplannen. De eerste versie van deze evaluatiekalender voor beleidsplannen bieden we u nu ter 
oriënterende bespreking aan.  
 
Essentie / samenvatting 
De evaluatiekalender voor beleidsplannen heeft als doel u inzicht te bieden in de beleidscyclus. Op de 
evaluatiekalender voor beleidsplannen hebben we daartoe voor ieder beleidsprogramma de 
belangrijkste beleidsnotities en de evaluatiemomenten hiervan in beeld gebracht. Omdat de 
evaluatiekalender voor beleidsplannen een totaaloverzicht beoogt te bieden, krijgen ook audit- en 
rekenkameronderzoeken er een plek op. De evaluatiekalender voor beleidsplannen biedt hiermee een 
totaaloverzicht van belangrijkste lopende beleidsplannen en de diverse evaluatiemomenten hiervan. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Verbetering sturing op de beleidscyclus 
 

Opzet evaluatiekalender voor beleidsplannen 
Met de evaluatiekalender voor beleidsplannen in de voorgestelde opzet beogen we kort gezegd de 
lopende beleidsplannen en de hiervan geplande evaluaties op een (vanuit uw perspectief gezien) 
samenhangende wijze te presenteren. Als indeling voor de evaluatiekalender voor beleidsplannen 
hanteren we daarom de 10 programma’s uit onze begroting. Hiervoor hebben we gekozen omdat de 
programma’s uit de P&C cyclus voor politiek en organisatie herkenbare, logisch samenhangende 
afgebakende terreinen vormen. Een belangrijke overweging hierbij is tevens dat een indeling die 
uitgaat van een inhoudelijke clustering per beleidsveld goed aansluit bij de gedachte dat 
beleidsplannen een vaste cyclus (plan-do-check-act) moeten doorlopen. Een overzicht dat puur op 
basis van een tijdsdimensie is ingedeeld wordt daarentegen “lineair” en krijgt veel meer het karakter 
van een afsprakenlijst of termijnagenda. Een ander voordeel van het aanhouden van de 10 
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programma’s is dat het hierdoor vrij eenvoudig is om (indien gewenst) de evaluatiekalender voor 
beleidsplannen in een later stadium te integreren in de producten van de P&C cyclus. 
 
Als een alternatieve benaming  voor de evaluatiekalender voor beleidsplannen is de naam “monitor 
beleidsplannen” overwogen, omdat de deze benaming de inhoud eigenlijk iets beter dekt dan de term 
evaluatiekalender. Aangezien de term evaluatiekalender voor beleidsplannen inmiddels al enigszins is 
ingeburgerd, hebben we deze echter gehandhaafd.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De nu uitgewerkte evaluatiekalender voor beleidsplannen is in de discussienota Beleidsevaluatie en –
monitoring genoemd als het eerste uit te werken instrument voor beleidevaluatie. In de discussienota 
zijn ook een aantal andere instrumenten voor beleidsevaluatie (zoals het beleidsplan, de ex ante 
analyse en ex post evaluatie) genoemd. Hierbij werd opgemerkt dat het ontwikkelen -en in de 
beleidscyclus inpassen- van deze instrumenten een opgave is die enige tijd zal vergen en deels ook 
“achter de schermen” plaatsvindt. De uitwerking van de diverse instrumenten zoals de ex ante analyse 
gebeurt momenteel door het opstellen van een “handboek voor beleidsmedewerkers”. Dit handboek 
voor beleidsmedewerkers bestaat uit een aantal modules die standaard op de verschillende momenten 
in de beleidscyclus toegepast worden (het gaat hierbij onder andere om modules over “eisen aan het 
beleidsplan”, “ex ante analyse” en “beleidsevaluatie”). Omdat het handboek vooral het karakter van 
een werkinstructie voor medewerkers heeft, is hiervoor geen separate behandeling in PS voorzien. 
Alle modules zijn in het najaar gereed en het handboek zal dan met ingang van het nieuwe jaar in 
gebruik genomen worden.  
 
In deze eerste versie van de evaluatiekalender voor beleidsplannen zijn sommige kolommen overigens 
nog leeg, omdat niet voor ieder lopend beleidsplan een ex ante evaluatie is verricht of een tussentijdse 
evaluatie voorzien is. De evaluatiekalender voor beleidsplannen wordt echter jaarlijks bijgesteld en zal 
met iedere nieuwe versie steeds meer inhoud en een meer programerend karakter krijgen.  
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
We bieden u de evaluatiekalender voor beleidsplannen ter oriënterende bespreking aan, met als 
concrete vraag of de evaluatiekalender voor beleidsplannen u in de huidige opzet het gewenste inzicht 
biedt.  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


