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BEGROTINGSINDICATOREN 2023 ECONOMIE  

DATUM 21‑10‑2022 

VAN Robert Strijk 

AAN Provinciale Staten 

 

Naar aanleiding van vragen tijdens de behandeling van begroting 2023 in commissie BEM lichten we de vervanging 

van indicatoren voor programma 8 (Economie) toe.  

 

 

Nieuwe en vervallen indicatoren 

Regionale ontwikkelingen op het gebied van economie, ondernemerschap en arbeidsmarkt zijn bij uitstek een 

afgeleide van internationale macro-economische componenten zoals conjunctuur, verwachtingen van producenten 

en consumenten, inflatie en rentevoeten. Voor deze begroting is juist daarom een scherper onderscheid gemaakt 

tussen prestatie-indicatoren en effect- of outcome-indicatoren. Dit heeft geleid tot  

1. schrappen van prestatieindicatoren waarbij geen directe relatie bestaat tussen beleid en indicator. Dit betreft de 

indicatoren: ontwikkeling arbeidsproductiviteit; tekort aan personeel. 

2. schrappen van prestatie-indicatoren die geen relatie hebben met economisch beleid. Dit betreft de indicator: 

((on)tevredenheid met reistijd/afstand) 

3. schrappen van prestatieindicatoren die zien op een niet-langer bestaand instrument. Dit betreft de indicator: 

vouchers voor scholing en heroriëntatie) 

4. herlabelen van indicatoren van prestatie-indicator (directe relatie tussen beleid en indicator) naar effect-indicator 

(indirecte relatie tussen beleid en indicator). Dit betreft de indicatoren: private uitgaven research & development; 

aantal startups (incl. scaleups).  

Dit jaar is meer gebruik gemaakt van informatie van onze regionale partnerorganisaties (ROM Utrecht Region, 

IWCUR) en uit onze eigen organisatie. Door het gebruik van deze nieuwe indicatoren verbetert de 

informatievoorziening en monitoring.  

5. toevoeging van prestatie-indicatoren: aantal gehonoreerde innovatiesubsidieaanvragen; aantal bedrijven in het 

netwerk van ROM UR 

6. toevoeging van effectindicatoren: aantal internationale werknemers ondersteund via IWCUR; aantal bedrijven 

ondersteund bij internationalisering; aantal buitenlandse bedrijven dat landt in regio Utrecht; aantal bedrijven met 

circulaire activiteiten (cijfers nog niet beschikbaar). 

 

Duiding van meerjarige streefcijfers 

Voor de streefcijfers die betrekking hebben op de rol van de ROM Utrecht Region, geldt dat de ROM inzet op 

kwalitatieve groei van het netwerk boven kwantitatieve groei. Voor inzicht in het aantal startups/scaleups in regio 

Utrecht (provincie + Gooi & Vechtstreek) is de internationale database Dealroom de meest volledige bron, die 

echter leunt op aanmelding door de bedrijven zelf.  

De indicator 'bereik innovatiesubsidies' heeft betrekking op het aantal gehonoreerde aanvragen voor regeling MIT-

regio. Er is sprake van een maximum per aanvraag en een budgetplafond, waardoor het aantal honoreringen ook is 

gelimiteerd. De indicator 'aantal ondersteunde expats' (of internationale werknemers) is afkomstig van het 

International Welcome Center Utrecht Region. Verwacht wordt dat de beschikbare capaciteit van IWCUR leidt tot 

een plafond op de dienstverlening.  


