
VERWORPEN
MOTIE PRESTATI E.INDICATOREN

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 november 2008

Hebben kennis genomen:
van de Programmabegroting 2009

Onderschrijven:
het beperken van het aantal prestatie-indicatoren tot circa 30 in de Programmabegroting

Overwegen dat:
- De Programmabegroting een van de belangrijkste instrumenten is die Provinciale

Staten ter beschikking staan om te kunnen sturen op hoofdlijnen;
- De kwaliteit van de in de Programmabegroting gehanteerde beleidsindicatoren de

kwaliteit van het instrument Programmabegroting bepaalt;
- Bij de behandeling van voornoemd Statenvoorstel benadrukt is dat deze set

indicatoren niet definitief is, maar sprake is van een "groeimodel", en dit voor PS een
belangrijke afweging is geweest om in te stemmen met het voorstel;

Gonstateren:
- Dat het bijsommige indicatoren ontbreekt aan ambitie, dan weldat sommige

indicatoren een te laag ambitieniveau hebben.
- Dat in sommige indicatoren de speerpunten en de prioriteiten van het betreffende

programma niet of onvoldoende tot uitdrukking komt;
- Dat gezien de beraadslaging van Provinciale Staten op 10 november 2008 binnen

Provinciale Staten er geen eenduidige zienswijze bestaat over wat een "groeimodel"
in dezen inhoudt en hoe hieraan invulling te geven;

Besluiten dat:
- De indicatoren van elk programma de hoofdlijnen, dan wel speerpunten van beleid

moeten weergegeven en dat de indicatoren ambitie moeten uitdrukken
- Dat te veel van de voorgestelde prestatie-indicatoren, bijvoorbeeld in de programma's

1, 4, 6,7 en 8, geen goede maatstaf zijn voor het meten van de voortgang van deze
programma's;

- Het college van GS opdracht te geven om voor de BEM-vergadering van2 februari
2009 Provinciale Staten een notitie te doen toekomen waarin aan het "groeimodel"
van de begrotingsindicatoren nader uitwerking wordt gegeven. Uit deze notitie moet
duidelijk blijken hoe aan de verbetering van de indicatorenset invulling wordt
gegeven, zodat hierover na bespreking in de commissie BEM zowel binnen
Provinciale Staten als tussen PS en GS overeenstemming bestaat;

- Het college van GS in de BEM vergadering van 2 februari 2009 komt met
aanvullende voorstellen om de prestatie-indicatoren aan te passen en deze ter
bespreking voorlegt.

en gaan over tot de orde van de dag
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