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Bijlage:          Rapportage beleidsaudit 2002 met aanbiedingsbrief d.d. 13 januari 2003
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De commissie voor de beleidsaudits  heeft bij brief van 13 januari jl. gerapporteerd over de uitvoering
van de beleidsaudit 2002 met als onderwerp Maatschappelijke participatie/maatschappelijke zorg.
Die brief en het rapport d.d. 19 december 2002 treft u bij dit statenvoorstel aan. 1

De commissie trekt op basis van de uitgevoerde audit een aantal conclusies. Die betreffen de kwaliteit
van het beleidsproces, de effectiviteit van het beleid en de rolvervulling van de provincie). Zij legt
vervolgens een vijftal aanbevelingen aan provinciale staten voor. Conclusies en aanbevelingen staan in
de toelichting bij dit statenvoorstel weergegeven. De toelichting bevat tevens de reactie van
gedeputeerde staten op de aanbevelingen.

Voorgesteld wordt de rapportage voor kennisgeving aan te nemen, de aanbevelingen over te nemen en
in te stemmen met de reactie van gedeputeerde staten op de aanbevelingen.

1 De rapportage is alleen aan de leden van provinciale staten toegezonden en beperkt intern verspreid.
Voor anderen is het rapport op te vragen bij het secretariaat van de commissie (tel. 030 – 2583671).
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Besluit van 10 februari 2003 inzake de rapportage beleidsaudit 2002 (Maatschappelijke
participatie/maatschappelijke zorg)

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 21 januari 2003, dienst/sector Concernstaf, nummer
2003CGC000012i;

Gelezen de rapportage beleidsaudit 2002 (Maatschappelijke participatie/maatschappelijke zorg) van de
commissie voor de beleidsaudits uit hun midden, aangeboden bij brief van haar voorzitter d.d.
13 januari 2003;

Kennis genomen hebbend van de reactie van de gedeputeerde voor welzijn en maatschappeluijke
participatie en van de griffier op de rapportage, zoals vermeld in de genoemde aanbiedingsbrief van
13 januari 2003;

Gelezen de reactie van gedeputeerde staten, weergegeven in de toelichting bij dit statenvoorstel, op de
aanbevelingen van de commissie voor de beleidsaudits (bladzijde 4 van de rapportage);

Besluiten:

1. de rapportage Beleidsaudit 2002 (Maatschappelijke participatie/maatschappelijke zorg) voor
kennisgeving aan te nemen en de conclusies en aanbevelingen, vervat in hoofdstuk 9 van de
rapportage, over te nemen en

2. met de reactie van gedeputeerde staten op de aanbevelingen, reactie zoals weergegeven in de
toelichting bij dit statenvoorstel, in te stemmen.

voorzitter,

griffier,



PS2003AUD01  pag. 4



PS2003AUD01  pag. 5

7RHOLFKWLQJ
Aan provinciale staten

De aan uw staten en aan ons uitgebrachte rapportage beleidsaudit 2002 vloeit voort uit de opdracht,
die u in uw vergadering van 8 april 2002 gaf aan de commissie voor de beleidaudits uit uw midden om
een audit uit te voeren met als onderwerp Maatschappelijke participatie/maatschappelijke zorg.

Ingevolge het bepaalde in het besluit van 22 mei 2002 tot instelling van de commissie voor de
beleidsaudits  is de concept-rapportage voorgelegd aan de gedeputeerde voor welzijn en
maatschappelijke participatie en aan de griffier. Zij hebben laten weten geen opmerkingen over de
rapportage te hebben.

Wij hebben de rapportage met belangstelling gelezen en zien in de vijf aanbevelingen (zie bladzijde 4
van de rapportage) een steun in de rug bij de al ingezette herijking van het provinciaal welzijnsbeleid.
Tevens sluiten deze aanbevelingen goed aan bij de landelijke ontwikkelingen naar vernieuwing van
het provinciale beleid, zoals neergelegd in de IPO-rapporten van de commissie Simons en het Verwey-
Jonkerinstituut.

Onze opmerkingen bij de aanbevelingen luiden derhalve als volgt.  Wij kunnen ons vinden in de vijf
aanbevelingen en zullen de praktische uitwerking en invoering ervan betrekken bij de reeds gestarte
herijking van het welzijnsbeleid. Deze uitvoering van de aanbevelingen zal dienen te leiden tot een
versterking van de faciliterende rol van de provincie van gemeenten en lokale welzijnsinstellingen,
vergroting van de betrokkenheid van het provinciaal bestuur bij het welzijn, versterking van de
provinciale opdrachtgeversrol naar de steunfunctie-instellingen, versterking van het commitment van
gemeenten en de introductie van een flexibel aanwendbaar welzijnsbudget.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het u voorgelegde ontwerp-besluit.

Gedeputeerde staten van Utrecht,

voorzitter, Mr.  B. Staal

griffier, Drs. H.H. Sietsma


