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ONDERWERP Vervolgproces Doelenboom

Aanleiding
Op 30 oktober 2019 is door Provinciale Staten (PS) de Programmabegroting 2020 vastgesteld. Hierbij is aan 
Gedeputeerde Staten (GS) de opdracht gegeven om de planning & control cyclus verder te ontwikkelen. Een 
belangrijk onderdeel hiervan is de actualisatie van de doelenboom, waar de provincie Utrecht sinds 2018 mee 
werkt. Een doelenboom is een schematische weergave van de doelstellingen van een organisatie, waarin 
geordend wordt weergegeven hoe de verschillende doelstellingen zich tot elkaar verhouden. Deze prioritering kan 
vervolgens ook uitgedrukt worden in de toekenning van middelen.
GS hebben de afgelopen periode een actualisatie van de doelenboom uitgewerkt. Op 15 april jl. is een technische 
informatiebijeenkomst georganiseerd, waarin is uitgelegd hoe te werk is gegaan. Op 22 april is er een 
statenbrede commissie gehouden (onder de vlag van BEM) om de concept-doelenboom te bespreken. GS 
hadden gevraagd om feedback op de 1e concept-doelenboom. PS hebben feedback gegeven. Deze input wordt 
verwerkt, zodat er in de Kadernota 2021 – 2024 een geactualiseerde doelenboom kan worden gepresenteerd. 
Inmiddels wordt er door GS gewerkt aan een 2e concept-Doelenboom.
Zowel uit de schriftelijke 1e termijn van de fracties als uit de tweede termijn in de commissie bleken de meeste 
fracties nog niet tevreden te zijn, niet alleen qua inhoud maar ook qua proces. Nadrukkelijk is de wens 
uitgesproken om als Staten zelf hier nog verder mee aan de slag te kunnen gaan. Kaderstelling is immers aan de 
Staten. Aan de griffie is gevraagd te adviseren over een vervolgproces. Bij deze.

FAC 13 mei a.s.
Vanuit GS wordt aan de hand van de door de Staten aangeleverde feedback gewerkt aan een tweede concept 
doelenboom met een complete toelichting op alle onderdelen ervan. Dit kan als basis dienen om als Staten 
verder mee te werken. De voorzitter van de FAC is er mee akkoord gegaan dat in de FAC van 13 mei a.s. deze 
herziene versie ambtelijk wordt toegelicht. Na deze toelichting wordt aan de hand van dit Memo het vervolgproces 
besproken.

Vervolgproces 

Planning 
Een belangrijke vraag voor een mogelijk vervolgproces is de tijdsplanning. GS hebben aangegeven de 
geactualiseerde doelenboom bij de Kadernota te willen presenteren. Deze wordt 8 juli a.s. in PS behandeld. GS 
hebben deze voorkeur, zodat er voldoende tijd is om het financieel-administratieve systeem, dat dezelfde indeling 
krijgt als die van de doelenboom, ordentelijk opnieuw in te richten. Om op 8 juli a.s. in PS tot besluitvorming over 
te kunnen gaan, dienen de vergaderstukken uiterlijk 25 mei a.s. aangeleverd te worden bij het GS-secretariaat. 
Na het huidige meireces is 13 mei a.s. de eerste vergaderdag voor PS. Gezien de agenda’s van (de commissies 
op) 13 en 20 mei is het zo goed als onmogelijk om vóór 25 mei als Staten met de doelenboom aan de slag te 
gaan. Hoe dan verder?
Naast het gegeven dat een Kadernota niet wettelijk verplicht is, is een Kadernota ook vormvrij. De inrichting van 
een Kadernota en of daar al dan niet een doelenboom aan gekoppeld is, is een keuze. Er is dus ook een andere 
keuze mogelijk. Uit navraag van de griffie bij GS hierover bleek dat zij de voorkeur hebben om vast te houden aan 
de koppeling tussen Kadernota en doelenboom, maar dat een separaat traject mogelijk is.
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De griffie adviseert om de koppeling tussen de doelenboom en de Kadernota los te laten, zodat er meer tijd is om 
de doelenboom op de door de Staten gewenste wijze te behandelen. In het uiterste geval hebben de Staten tot 
eind juni de tijd om desgewenst de aangepaste doelenboom tenslotte in een statenbrede commissie te 
behandelen. Hierdoor creëren de Staten voor henzelf de benodigde tijd om met de doelenboom aan de slag te 
gaan.

Bijeenkomsten 
De griffie adviseert per Programma bijeenkomsten te organiseren om een en ander te bespreken. De precieze 
invulling van deze bijeenkomsten kan op 13 mei nader gesproken worden. Een mogelijkheid waarover met de 
ambtelijke organisatie wordt overlegd, is:
o PS krijgen vooraf de doelenboom toegestuurd met een oplegnotitie
o De fracties krijgen gelegenheid een en ander intern te bespreken. Een en ander kan besproken worden aan 

de hand van vragen als:
o Zijn dit de juiste beleidsprogramma's en herkennen we de programmadoelen? Zijn dit alle 

programma’s? Wat vinden we van de volgorde/ opzet?
o Zijn dit de juiste beleidsdoelen en herkennen we de richting? Geven de beleidsdoelen op juiste wijze 

invulling aan het programmadoel? Zijn dit alle beleidsdoelen? Of missen we nog wat?
o Zijn de meerjarendoelen van GS een juiste vertaling van de beleidsdoelen en zijn ze voldoende 

concreet om  verantwoording over af te leggen? 
o De fracties leveren twee dagen vóór de bespreking van het betreffende Programma hun bevindingen als 

volgt aan:
o Groen gemarkeerde doelstellingen: geen discussie, akkoord
o Oranje gemarkeerde doelstellingen: geen grote bezwaren, wel verduidelijking of tekstuele 

aanpassingen (kan ook schriftelijk worden afgedaan)
o Rood gemarkeerde doelstellingen: niet akkoord, inhoudelijk voorstel tot aanpassing.

Per programma kan een bijeenkomst worden georganiseerd, of desgewenst en tijdstechnisch mogelijk twee 
bijeenkomsten:

- In de eerste instantie wordt gesproken over de rood gemarkeerde doelstellingen;
- In tweede instantie wordt gesproken over het resultaat ná aanpassing (‘finetuning’).

Uiteraard zijn ook andere invullingen van deze bijeenkomsten mogelijk.

In het kader van ambtelijke ondersteuning kunnen deze bijeenkomsten geleid worden door een deskundige 
medewerker uit de ambtelijke organisatie samen met de griffie. De griffie adviseert om ook ambtelijke 
beleidsspecialisten uit te nodigen worden om de Staten desgewenst inhoudelijk te adviseren. 

Advies vanuit de griffie:
- Met het oog op de planning de voorkeur uitspreken voor het loslaten van de koppeling tussen de 

doelenboom en de Kadernota.
- Afhankelijk van deze keuze de griffie opdracht geven bijeenkomsten per programma te organiseren, 

zoals bovenstaand beschreven.

Alternatief
Wanneer er voor gekozen wordt om vast te houden aan de koppeling tussen de doelenboom en de Kadernota, 
zal de griffie in de week van 18 t/m 22 mei voor u in de avonden bijeenkomsten organiseren om de herziene 
doelenboom te kunnen bespreken. De agenda van woensdag 20 mei is reeds gevuld.
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