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Motie Sturen op maatschappelijke en financiéle effecten

Provinciale Staten van Utrecht, bijeen op 3 juli 2017, ter behandeling van het Statenvoorstel
Jaarrekening 2016 en Kadernota 2017.

Constaterende dat:

- Provinciale Staten beoordeelt de Jaarrekening 2016 of deze in overeenstemming is met het
financiële en maatschappelijke beleid, zoals deze in de Begroting 2016 en aanvullende
Statenvoorstel len is vastgesteld ;

- PS stelt de kaders vast voor zowel financiën als beleid voor het komende begrotingsjaar door
het vaststellen van de Programmabegroting 2018;

- PS heeft hiermee invloed op de beleidsdoelen en de bijbehorende verdeling van middelen;
- De Jaarrekening maakt onderdeel uit van de Planning& Control cyclus;
- De contouren van de Begroting 2018 bij de Kadernota2017 worden gesteld;

- ln de huidige begrotingsdocumenten en derhalve ook de bijbehorende jaarrekeningen geen
expliciete sturing op doelstellingen in termen van beoogde maatschappelijke effecten is
opgenomen;

- De opgenomen indicatoren soms goede indicatoren lijken van de (impliciet) beoogde
maatschappelijke effecten en soms zo specifiek of outputgericht zijn dat de relatie met het
beoogde maatschappelijke effect er niet, nauwelijks of te indirect is;

- PS wil bij de boordeling van de Jaarrekening deze beleidsdoelen en bijbehorende verdeling
van middelen op basis van indicatoren kunnen toetsen;

- De vergelijking tussen begrote middelen in de Begroting 2016 en de uitgegeven middelen en
gevoerde beleid verwoordt in de Jaarrekening 2016 voor Statenleden moeilijk te maken is
door weinig concrete indicatoren.

Ovenregende dat:

Gedeputeerde Staten verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en besteding van de
financiën aan Provinciale Staten bijde vaststelling van de Jaarrekening;
PS wílde controle op de Jaarrekening procesmatig en inhoudelijk optimaliseren;
PS wil bij de controle van de Jaarrekening niet alleen kijken naar de besteding van het geld,
maar ook naar de effecten die beleidsbeslissingen in dat jaar gehad hebben.
De bedoeling van een beleidsbegroting is om transparante sturing mogelíjk te maken op o.a.
de "www-vragen":

o Wat willen wij bereiken?
o Wat gaan we daarvoor doen?
o Wat gaat dat kosten?



ln PS de afgelopen jaren meermalen is aangedrongen op verbetering van de sturing op
financiën en maatschappelijke effecten en daarbij passender indicatoren op te nemen;
Het hebben van concrete indicatoren op beleid hiervoor noodzakelijk is;

De methode -Duisenberg voor het controleren van beleid in deze lijn past.

PS haar controlerende taak kan uitoefenen als tenminste:

De Begroting en Jaarrekening, als onderdeel van de Planning & Control cyclus, compact en
helder geformuleerd is;

De Begroting en Jaarrekening beschikken over heldere doelen en beoogde maatschappelijke
effecten met concrete en meetbare indicatoren;
Conform de BBV richtlijnen de begroting en jaarrekening over één boekjaar gebruik maakt van
dezelfde indicatoren.

En verzoekt aan GS:

Om in de Begroting 2018 expliciet en transparant op te nemen:
o 'wât wij willen bereiken' in de vorm van op maatschappelijke effecten gerichte

doelstellingen met -indien de doelstelling zelf niet direct meetbaar is- passende
indicatoren, waarbij is aangegeven waarom deze een goede maatstaf zijn voor het
beoogde effect;

o 'wat gaan wij daarvoor doen' in de vorm van prestaties (projecten en activiteiten)
waarvan beknopt Ís onderbouwd op welke wijze deze ervoor zorgen dat de beoogde
effecten worden bereikt;

o 'wat gaat dat kosten' in de vorm van helder financiële ovezichten geordend naar de
aangegeven prestaties en doelstellingen.

ln de jaarrekening 2018 de rapportage op gelijke wijze uit te voeren op basis van de
vastgestelde indicatoren, zodat PS haar controlerende taak adequaat invulling kan geven;

resultaten van de proef met het werken met de methode - Duisenberg, zo mogelijk, al mee
te nemen in de Begroting 2018;
De opgenomen maatschappelijke en financiële doelen en bijbehorende indicatoren actueelte
houden en indien nodig aan te passen aan beleidswijzigingen;
En de Subcommissie voor de jaarrekening te vragen hen, namens PS, hierbij te
ondersteunen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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