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Bijlage: Notitie d.d. 13 januari 2003 van de commissie voor de beleidsaudits inzake evaluatie

,QOHLGLQJ
De commissie voor de beleidsaudits heeft in deze statenperiode vier beleidsaudits uitgevoerd (elk jaar
één) en daarover aan provinciale staten gerapporteerd (rapportage Beleidsaudit 2002 MP/MZ in
statenvergadering van 10 februari 2003).  De commissie is alleen ingesteld voor deze statenperiode,
die is aangemerkt als aanloopperiode. Voor het uitvoeren van beleidsaudits in de toekomst is dus een
nieuw statenbesluit nodig.

De commissie heeft haar werk en de rapportages geëvalueerd en neergelegd in een notitie d.d.
13 januari 2003, gericht aan provinciale staten en aan gedeputeerde staten. De notitie gaat hierbij. In
de epiloog van de notitie stelt de commissie het juist te vinden om de beslissing over het voortzetten
beleidsaudits, mede in verband met de komende dualisering, aan de nieuwe staten te laten. De
commissie heeft haar bevindingen over de afgelopen periode in de bijgevoede evaluatienotitie
neergelegd om die te kunnen betrekken bij de discussie over die eventuele voortzetting.

Voorgesteld wordt de notitie van de commissie voor kennisgeving aan te nemen.
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2QWZHUS�EHVOXLW

Besluit van 10 februari 2003 houdende het voor kennisgeving aannemen van de evaluatie (commissie
voor de) beleidsaudits.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 21 januari 2003, dienst/sector Concenstaf, nummer
2003CGC000018i;

Gelezen de notitie “Evaluatie (commissie voor de) beleidsaudits” d.d. 13 januari 2003, opgesteld door
de commissie voor de beleidsaudits uit hun midden;

Besluiten:

� De notitie “Evaluatie (commissie voor de) beleidsaudits” d.d. 13 januari 2003, opgesteld door de
commissie voor de beleidsaudits uit hun midden, voor kennisgeving aan te nemen.

voorzitter,

griffier,
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7RHOLFKWLQJ
Aan Provinciale Staten,

De commissie voor de beleidsaudits heeft in deze statenperiode vier beleidsaudits uitgevoerd (elk jaar
één) en daarover aan provinciale staten gerapporteerd (rapportage Beleidsaudit 2002 MP/MZ in
statenvergadering van 10 februari 2003).  De commissie is alleen ingesteld voor deze statenperiode,
die is aangemerkt als aanloopperiode. Voor het uitvoeren van beleidsaudits in de toekomst is dus een
nieuw statenbesluit nodig.

De commissie heeft haar werk en de rapportages geëvalueerd en neergelegd in een notitie d.d.
13 januari 2003, gericht aan provinciale staten en aan gedeputeerde staten. De notitie gaat hierbij.
In de epiloog van de notitie stelt de commissie het juist te vinden om de beslissing over het voortzetten
beleidsaudits, mede in verband met de komende dualisering, aan de nieuwe staten te laten. De
commissie heeft haar bevindingen over de afgelopen periode in de bijgevoede evaluatienotitie
neergelegd om die te kunnen betrekken bij de discussie over die eventuele voortzetting.

De commissie heeft in de notitie op een negental evaluatiepunten haar mening gegeven. U vindt ze
hieronder kort weergegeven.

D�� 2QGHUZHUSNHX]H'H�FRPPLVVLH�LV�YDQ�PHQLQJ��GDW�GH�NHX]H�YDQ�GH�RQGHUZHUSHQ�WHYHHO�ZHUG�JHUHJLVVHHUG�GRRUJHGHSXWHHUGH�VWDWHQ�HQ�GDW�HU�WH�ZHLQLJ�UXLPWH�ZDV�YRRU�SURYLQFLDOH�VWDWHQ�
E�� )UHTXHQWLH�HQ�GRRUORRSWLMG$OV�JHPLGGHOGH�PRHW�QDDU�GH�PHQLQJ�YDQ�GH�FRPPLVVLH�SHU�DXGLW�ZRUGHQ�XLWJHJDDQ�YDQ���j��YHUJDGHULQJHQ���+HW�XLWYRHUHQ�YDQ�ppQ�DXGLW�SHU�MDDU�PHW�HHQ�GRRUORRSWLMG�YDQ���j���PDDQGHQ��EXLWHQYDNDQWLHSHULRGH��YLQGW�GH�FRPPLVVLH�HHQ�JRHGH�NHX]H�
F�� 2QGHU]RHNVWHFKQLHN��EHOHLGVDXGLWLQVWUXPHQW��WRHWVLQJVNDGHU��DDQYXOOHQGH�LQWHUYLHZV�'H�FRPPLVVLH�LV�YDQ�PHQLQJ��GDW�GH�YRRU�KHW�XLWYRHUHQ�YDQ�EHOHLGVDXGLWV�RQWZLNNHOGH�RQGHU]RHNVWHFKQLHN��]RDOV�GRRU�GH�FRPPLVVLH�RQWZLNNHOG�HQ�WRHJHSDVW��WRHUHLNHQG�LV�
G�� $XGLWVWDWXXW(HQ�GHUJHOLMN�VWDWXXW�LV�WRW�KHGHQ�QLHW�WRW�VWDQG�JHNRPHQ�HQ�KHW�RQWEUHNHQ�HUYDQ�KHHIW�QLHW�WRW�EH]ZDUHQJHOHLG��'H�FRPPLVVLH�PHHQW�GDW�KHW�DDQEHYHOLQJ�YHUGLHQW�WRW�HHQ�GHUJHOLMN�VWDWXXW�WH�NRPHQ�DOV�LQ�KHWNDGHU�YDQ�GH�GXDOLVHULQJ�GH�IRFXV�YDQ�EHOHLGVDXGLW�DOV�LQVWUXPHQW�LQ�KDQGHQ�YDQ�SURYLQFLDOH�VWDWHQYHUVFKXLIW�YDQ�YHUEHWHULQVWUXPHQW�QDDU�FRQWUROH�LQVWUXPHQW�+HW�NRPW�GH�FRPPLVVLH�MXLVW�YRRU�RP��LQGLHQ�LQ�GH�WRHNRPVW�RSQLHXZ�EHOHLGVDXGLWV�ZRUGHQ�XLWJHYRHUG�DDQ�WH�VOXLWHQ�ELM�ZDW�HOGHUV�JHEUXLNHOLMN�LV�WHQ�DDQ]LHQ�YDQ�RSHQEDDUKHLG�YDQ�YHUJDGHULQJHQ�YDQ�GHFRPPLVVLH�
H. 5HVXOWDDW�HQ�HIIHFWLYLWHLW�YDQ�GH�EHOHLGVDXGLWV��QD]RUJ'H�FRPPLVVLH�LV�YDQ�PHQLQJ��GDW�GH�EHOHLGVDXGLWV�DDQ�HIIHFWLYLWHLW�NXQQHQ�ZLQQHQ�DOV�JHGHSXWHHUGHVWDWHQ�QD�HHQ�MDDU�RSHQEDDU�UDSSRUWHUHQ�RYHU�GH�XLWYRHULQJ�YDQ�GH�DDQEHYHOLQJHQ�9HUGHU�KHHIW��KHW�XLWYRHUHQ�YDQ�GH�DXGLWV�ELM�GH�EHWURNNHQ�FRPPLVVLHOHGHQ�HQ�GH�GLUHFW�EHWURNNHQPHGHZHUNHUV�KHW�LQ]LFKW�LQ�GH�SUREOHPDWLHN�YDQ�HIIHFWLYLWHLW�YDQ�EHOHLG�LQ�KHW�DOJHPHHQ�HQ�YDQ�KHWRQGHU]RFKWH�EHOHLG�LQ�KHW�ELM]RQGHU�YHUJURRW��,Q�KHW�YHUOHQJGH�KLHUYDQ�YHUGLHQW�KHW�QDDU�GH�PHQLQJ�YDQGH�FRPPLVVLH�DDQEHYHOLQJ�RP�LQ�HHQ�OHHUSURJUDPPD�YRRU�QLHXZH�VWDWHQOHGHQ�DDQGDFKW�WH�VFKHQNHQ�DDQLQVWUXPHQWHQ�GLH�KHW�LQ]LFKW�LQ�GH�HIIHFWLYLWHLW�YDQ�KHW�EHOHLG�NXQQHQ�YHUJURWHQ�
I�������������5RO�DXGLWFRPPLVVLH�DQQH[�LQVWHOOLQJVEHVOXLW.'H�FRPPLVVLH�KHHIW�LQ�GDW�NDGHU�JHHQ�EHSHUNLQJHQ�RQGHUYRQGHQ��GH�EHYRHJGKHGHQ�HQ�PLGGHOHQ�ZDUHQWRHUHLNHQG�RP�GH�RSGUDFKW��ppQ�EHOHLGVDXGLW�SHU�MDDU��XLW�WH�YRHUHQ�
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J�� 6DPHQVWHOOLQJ�YDQ�GH�DXGLWFRPPLVVLH��YRRU]LWWHUVFKDS'H�FRPPLVVLH�YLQGW�GDW�]LM�TXD VDPHQVWHOOLQJ��ppQ�OLG�SHU�IUDFWLH��HQ�RPYDQJ��]HYHQ�OHGHQ�ELM�GH�ODDWVWHDXGLWV���JRHG�KHHIW��NXQQHQ�ZHUNHQ�'H�FRPPLVVLH�LV�YHUGHU�]RQGHU�PHHU�SRVLWLHI�RYHU�KHW�H[WHUQH�YRRU]LWWHUVFKDS��YRRU]LWWHU�JHHQ�VWDWHQOLG��(HQ�H[WHUQH�YRRU]LWWHU�LV�ELM�FRPPLVVLHV�DOV�GH�RQGHUKDYLJH��HOGHUV�RRN�JHEUXLNHOLMN�HQ�LV�JHERGHQ�DOV�GHFRPPLVVLH�XLW�HQNHO�VWDWHQOHGHQ�EHVWDDW�
K�� �������2QGHUVWHXQLQJ�YDQ�GH�FRPPLVVLH'H�NHX]H�YRRU�GH�LQ]HW�YDQ�HLJHQ�DPEWHOLMNH�PHGHZHUNHUV�YLQGW�GH�FRPPLVVLH�HHQ�JRHGH��%LM��ppQ�DXGLWSHU�MDDU�LV�GDW�ZHO�HHQ�GHHO�WLMG�WDDN��PDDU�KHW�NDQ�JHHQ�ELM]DDN�]LMQ��0HW�QDPH�YRRU�KHW�LQKRXGHOLMNHRQGHU]RHNVZHUN�PRHWHQ�SURIHVVLRQDOLWHLW��NHQQLV�HQ�FRPSHWHQWLHV���FRQWLQXwWHLW�HQ�SULRULWHLW�YHU]HNHUG]LMQ
L�� �������.RVWHQ�XLWYRHULQJ�EHOHLGVDXGLWV�HQ�LQ]HW�FRPPLVVLHOHGHQ9RRU�KHW�XLWYRHUHQ�YDQ�GH�YLHU�DXGLWV�LQ�GH�DDQORRSSHULRGH�]LMQ�GH�EHVFKLNEDUH�PLGGHOHQ��FDSDFLWHLW�HQEXGJHW���]RDOV�KLHUYyyU�RPVFKUHYHQ�RQGHU�K���WRHUHLNHQG�JHEOHNHQ�7HQ�VORWWH�PHUNW�GH�FRPPLVVLH�RS��GDW�]LM�GH�YHUKRXGLQJ�WXVVHQ�GH�LQVSDQQLQJ�GLH�YDQ�GH�OHGHQ�ZRUGWJHYHUJG��PHW�QDPH�WLMGVLQYHVWHULQJ��HQ�KHW�³SURGXFW´��GH�XLWJHEUDFKWH�UDSSRUWDJHV��HYHQZLFKWLJ�YLQGW�

Wij zijn van mening, dat de uitvoering van de beleidsaudits in de afgelopen statenperiode heeft
plaatsgevonden in de zin zoals beschreven in de nota “Auditing bij de provincie Utrecht, sluitstuk bij
organisatie-ontwikkkeling” uit juni 1998. Wij vinden geen aanleiding om bij de notitie van 13 januari
2003 inzake evaluatie van de commissie voor de beleidsaudits verdere opmerkingen te plaatsen. Wij
zien de notitie als nuttige inbreng bij de discussie over de eventuele uitvoering van de beleidsaudits in
de (naaste) toekomst.

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

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

griffier, Drs. H.H. Sietsma

                                                          
1   Niet alle fracties hebben van de reglementaire mogelijkheid om een lid in de commissie op te nemen gebruik gemaakt.
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