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Over het voorstel voor een nieuwe P&C-cyclus wordt uitgebreid gediscussieerd. In zijn algemeenheid 
ondersteunt de commissie de nieuwe lijn, waarbij er minder tijd zit tussen peildata en het moment 
waarop rapportages in commissie en Staten worden besproken. Dit zal de sturing verbeteren. Voor de 
komende periode zal dit deels worden opgelost door een oplegnotitie toe te voegen, waarin kort de 
actuele situatie wordt aangegeven. 
 
Om dikte en leesbaarheid van de producten te verbeteren zullen de producten worden ontdaan van 
overbodige zaken en zal er veel meer op hoofdlijnen en afwijkingen worden gerapporteerd. 
 
Een nadrukkelijke eis van de commissie is dat de projecten en het Uitvoeringsprogramma goed 
gemonitord kunnen worden via de jaarstukken. In een korte notitie zal gedeputeerde Raven aan de 
commissie aangeven op welke wijze de voortgang van het Uitvoeringsprogramma te volgen zal zijn in 
de diverse jaarstukken. 
 
De voorjaarsnota kan in juni in PS behandeld worden. Direct daarna worden de resultaten van de 
bespreking, inclusief eventueel nieuwe keuzes voor 2009, in de Programmabegroting 2009 verwerkt. 
 
Veel discussie is er over indicatoren. Op grond van de voorgelegde keuze is de mening van de 
commissie dat de voorkeur uit moet gaan naar een beperkte set van enkelvoudige indicatoren. Alleen 
waar dreigt dat hierdoor onvoldoende zicht op beleidsvelden ontstaat, kan worden gekozen voor een 
samengestelde indicator. De indicatoren moeten zich richten op het monitoren van de uitvoering van 
beleid. Uiteraard kunnen op andere sturingsniveaus dan de Staten meer en andere indicatoren worden 
gehanteerd.  
Mogelijk komt er een aantal workshops over indicatoren. Die zullen via een discussiestuk grondig 
worden voorbereid. 
 
De commissie is van mening dat dit een sterstuk kan zijn voor de vergadering van Provinciale Staten 
van 31 maart 2008. 
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