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Geachte comm issieleden,

ln haar overleg van 27 maart 2013 heeft de werkgroep programmabegroting de
uitkomsten besproken van de tussenevaluatie van het advies "Aanbevelingen
planning en controldocumenten (P&C) 2011-2015'. Provinciale Staten hebben dit
advies begin 201 1 overgenomen (Statenstuk 201 1-466). De tussenevaluatie is
uitgevoerd door de griffie en had als doel om na te gaan in hoeverre de verbetering in
het informatiegehalte van P&C documenten is behaald en of er nog verbeteringen
mogelijk zijn. Naar aanleiding van de bespreking van de tussenevaluatie in de
werkgroep is een achttal aanbevelingen geformuleerd voor een verdere verbetering
van de planning- en controldocumenten.
Graag wil ik u in kennis stellen van deze aanbevelingen. Deze aanbevelingen treft u
aan op pagina 3 van het rapport in de bijlage. Ook treft u de uitkomsten van de
tussenevaluatie aan.

Met

oe

programmabegroting



Provinciale Staten renthe

Tussenevaluatie
implementatie aanbevelingen planning-
en controldocumenten 2011-2015

Voor vragen over de tussenevaluatie kunt u contact opnemen met:

Hugo Parker Brady tel 365245, bereikbaar vän maandag tot en donderdag
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Inleiding 

 

Voor u liggen de resultaten van de tussenevaluatie van de “Aanbevelingen planning- en 

controldocumenten 2011-2015” (Statenstuk 2011-466). Deze resultaten zijn besproken in de 

werkgroep programmabegroting van 27 maart 2013. Na bespreking van de resultaten van de 

tussenevaluatie heeft de werkgroep de onderstaande acht aanbevelingen vastgesteld. Het volgende 

traject van de behandeling van dit stuk is voorgesteld. De werkgroep stuurt de aanbevelingen inclusief 

de tussenevaluatie middels een brief ter kennisname aan de commissie Bestuur en Financiën.  

Eerst zijn de aanbevelingen weergegeven. Vervolgens worden de aanleiding, onderzoeksopzet en 

conclusies van de tussenevaluatie beschreven. In de bijlagen treft u een gedetailleerd overzicht aan 

van de tussenstand van de aanbevelingen uit 2011 en andere relevante documenten.  

 

 

Aanbevelingen 

 

1. Neem de volgende nog niet volledig geïmplementeerde aanbevelingen uit 2011 met voorrang ter 

 hand.  

• Daar waar dit nog niet binnen de in voorbereiding zijnde digitalisering plaatsvindt,  

  verwijzingen opnemen naar voortgangsrapportages van sectoraal beleid in planning-  

 en controldocumenten,  

• Het door GS aan PS rapporteren over de uitvoering en resultaten (prestaties) van  

gesubsidieerde, maatschappelijk relevante instellingen, in zoverre als deze informatie bij de 

vaststelling van subsidies boven €25.000 per jaar door middel van een activiteitenverslag aan 

GS worden verstrekt. 

 

2.  Rapporteer aan PS over de stand van zaken/voortgang van sectorale beleidsprogramma’s,  

 zoals (de transitie van de) jeugdzorg, cultuur en economie, ook waar geen afwijkingen zijn van  

 beleid. 

 

3.  Neem in de statenvoorstellen (sectoraal beleid) structureel verwijzingen op naar programma’s in 

de begroting waarin de uitgaven en doelbereiking worden voorgesteld, eventueel door het model 

van het statenstuk hierop aan te passen. 

 

4. Hanteer in de statenstukken (sectorale beleidsstukken) dezelfde begrippen en woordkeuze als in 

de P&C documenten. 

 

5.  Zet de ingezette lijn door om een startnotitie uit te brengen over onderwerpen, waarvoor het 

beleidskader nog moet worden vastgesteld. 

 

6.  Neem de informatie uit de nota van reserves en voorzieningen jaarlijks op als aparte paragraaf in 

 de begroting. 

 

7.  Stuur jaarlijks met de begroting een financieel overzicht op productenniveau naar PS op als extra 

informatie voor de statenleden. 

 

8. Leg in P&C documenten digitale verbindingen (hyperlinks) met voorgaande documenten, zodat er 

sprake is van continuïteit in structuur en financiële transparantie. 
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Rapportage 

 

 

Aanleiding 
 

In de vorige statenperiode (2007-2011) hebben verschillende leden van Provinciale Staten bij de 

behandeling van de jaarstukken 2009 en de voorjaarsnota 2010 de vraag gesteld of zij voldoende 

inzicht hebben in de ontwikkeling van de uitgaven en in de met de uitgaven gerealiseerde prestaties. 

Aanleiding was dat PS voorstellen (van GS) tot bezuinigingen op waarde willen kunnen beoordelen. 

PS hebben vervolgens aan de werkgroep programmabegroting gevraagd advies uit te brengen over 

de nog niet benutte mogelijkheden het informatiegehalte van planning- en control (P&C) documenten 

te verbeteren. Begin 2011 hebben PS het advies “Aanbevelingen planning- en controldocumenten 

2011-2015” (Statenstuk 2011-466) overgenomen, waarin vier aanbevelingen zijn opgenomen om het 

informatiegehalte van planning- en controldocumenten in de nieuwe statenperiode 2011-2015 te 

verbeteren. De in 2011 geformuleerde aanbevelingen hebben in hoofdzaak betrekking op de beleids- 

en financiële informatie in de begroting, bestuursrapportages en jaarrekening. De aanbevelingen 

betreffen de volgende zaken: 

A.  Geven van meer precieze informatie over (meerjarige) projecten 

B.  Koppelen P&C documenten en Statenstukken 

C.  Rapporteren over prestaties van gesubsidieerde instellingen 

D.  Informeren over afwijkingen van vastgesteld beleid 

Elke aanbeveling bestaat weer uit twee of meer onderdelen.  

Deze aanbevelingen waren gericht op een verbetering van het profijt van Provinciale Staten van de 

planning- en controldocumenten voor het uitoefenen van hun kaderstellende en controlerende rol.  

 

 

Ontwikkelingen met betrekking tot P&C documenten 
 
In de eerste periode van twee jaar na de vaststelling van het advies hebben zich de volgende 

ontwikkelingen met betrekking tot P&C documenten voorgedaan.  

 

1. GS hebben gekozen voor een nieuwe systematiek in de begroting 2012. Dit houdt in:  

• zo concreet mogelijke beschrijving van doelen en resultaten, 

• presentatie van beleidsopgaven, doelstellingen en activiteiten middels een doelenboom, 

• clustering van beleidsinformatie per product,  

• geen onderscheid meer tussen prioriteiten en going-concern (nieuw en bestaand beleid).  

 Deze systematiek is ook voor begroting 2013 gehandhaafd. De gekozen systematiek is het  

 resultaat van het interne project “Kwaliteit van Beleid”. Dit project is op initiatief van GS in gang  

 gezet in dezelfde periode als waarin de werkgroep met haar aanbevelingen is gekomen. 

 

2. Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2011 heeft een meerderheid van de fracties haar  

 onvrede uitgesproken over de informatieverstrekking van het college van GS middels én rondom de  

 begroting 2012. Op verzoek van de fracties is de werkgroep programmabegroting bijeengeroepen  

 om gezamenlijk te kijken naar de concreetheid van in de begroting opgenomen beleidsinformatie.  

 Dit ten behoeve van de begroting voor 2013. In het voorjaar van 2012 is het bovenstaande  

 onderwerp van bespreking geweest in de werkgroep programmabegroting. Dit heeft geleid tot het  

 “advies uitgangspunten programmaplan begroting 2013” (Statenstuk 2012-526), dat in de zomer  

 van 2012 door PS is overgenomen. Deze uitgangspunten hebben betrekking op de uitwerking van  

 de programma’s van de begroting 2013. De belangrijkste uitgangspunten zijn: 
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• In de tekst bij de programma’s wordt expliciet verwezen naar onderliggende sectorale 

beleidsstukken en relevante moties. 

• In elk programma wordt de beleidsinhoudelijke informatie per deelprogramma verstrekt. Per 

beleidsopgave wordt informatie opgenomen over de te bereiken beleidsdoelen en resultaten.  

• Onder “wat mag het kosten” wordt een meerjarig financieel overzicht opgenomen per 

beleidsopgave van de lasten en baten. Dit gebeurt bij voorkeur per economische categorie 

(inkoop, subsidies en kapitaallasten). 

• Er wordt een cijfermatig overzicht van de verschillen tussen jaren en een inhoudelijke 

toelichting per beleidsopgave gegeven. 

 

3. Er is een nieuwe norm door PS vastgesteld voor de rapportage over afwijkingen ten opzichte van  

 de door PS vastgestelde begroting in de bestuursrapportages en jaarrekening. Tot de zomer van  

 2012 werd over afwijkingen van meer dan 5 ton of 10% van de totale lasten op programmaniveau  

 gerapporteerd. Als gevolg van een besluit van PS van 11 juli 2012 is dit teruggebracht tot € 250.000  

 op programmaniveau. Binnen de programma’s worden de belangrijkste afwijkingen van meer  

 dan € 50.000 toegelicht. Het argument voor het verlagen van de norm voor afwijkingen is dat op  

 deze wijze aangesloten wordt bij de gangbare praktijk. 

 

 

Onderzoeksopzet 
 

Halverwege de statenperiode 2011-2015 willen PS weten wat de tussenstand van de implementatie 

van de aanbevelingen uit 2011 is. Met andere woorden in welke mate zijn de beoogde verbeteringen 

in het informatiegehalte van de P&C documenten behaald en zijn er nog verbeteringen mogelijk. 

Aansluitend willen PS weten of er aanwijzingen zijn dat PS op dit moment (voorjaar 2013) voorstellen 

van GS op waarde kunnen beoordelen. Het kan zowel om bezuinigings- als bestedingsvoorstellen 

gaan. De griffie heeft de tussenevaluatie uitgevoerd. Bij de analyse is ook op verzoek van de 

werkgroep gekeken of de aanbevelingen uit 2011 nog actueel zijn. In bijlage 1 is een gedetailleerd 

overzicht opgenomen van de stand van zaken van de implementatie van de aanbevelingen (stand: 19 

maart 2013). 

De volgende vragen horen bij deze tussenevaluatie:  

1. Zijn de met de aanbevelingen beoogde verbeteringen gehaald en in welke mate zijn ze gehaald? 

2. Wat is er nog aan verbetering mogelijk? 

3. Kunnen PS voorstellen van GS op waarde beoordelen en waar uit zich dat in? 

 

Om antwoord te geven op bovenstaande vragen zijn diverse bronnen geraadpleegd: 

- Statenstuk 2011-446 “Aanbevelingen planning- en controldocumenten 2011-2015” inclusief  

 rapportage “Meer profijt van de planning- en controldocumenten in 2011-2015 en verslag  

 werkconferentie van 19 januari 2011.  

-  Begroting 2012 en 2013 en de Jaarrekening 2011 met de bijbehorende nota van aanbieding 

-  Bestuursrapportages uit 2011 en 2012 

-  Enquête onder de statenleden in Drenthe naar hun ervaringen met de opzet van de begroting 2013 

-  Memo’s over de implementatie van de aanbevelingen en advies aan PS over de uitgangspunten  

 programmaplan begroting 2013.  

- Diverse startnotities en voortgangsrapportages 
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Conclusies 

 

1. Zijn de beoogde verbeteringen gehaald en in welke mate? 

De met de aanbevelingen beoogde verbeteringen zijn halverwege de statenperiode gedeeltelijk 

behaald. Er zijn flinke stappen gezet met het verbeteren van de opzet van de begroting en de 

beschikbare informatie over de afwijkingen in de bestuursrapportages en jaarrekening. Hierdoor is het 

informatiegehalte van de P&C documenten toegenomen op de volgende punten: 

 1. PS krijgen meer specifieke informatie (doel, geplande einddatum, huidige stadium van  

  bestuurlijk overleg) in de P&C documenten over de voortgang van grote meerjarige projecten,  

  zoals RSP, Klimaat en Energie en Vitaal Platteland.  

 2. PS ontvangen in de begroting 2013 concrete beleids- en financiële informatie op een lager  

  aggregatieniveau (beleidsopgaven) dan voorheen. In de enquête onder statenleden geeft de  

  meerderheid aan dit als een verbetering te ervaren. In dezelfde enquête vindt daarentegen een  

  kwart van de statenleden de informatie op programmaniveau nog onvoldoende concreet om  

  kaders te kunnen stellen. 

 3. In de P&C documenten staan vaker verwijzingen naar sectorale beleidsstukken en relevante  

  moties. Op deze wijze kunnen statenleden gemakkelijker aan de achterliggende  

  beleidsinformatie over het betreffende programma komen.  

 4. PS worden volgens afspraak door GS in de bestuursrapportages en jaarrekening op de hoogte  

  gebracht van afwijkingen op programmaniveau van 2,5 ton. Voorheen was deze norm 5 ton.  

 

2. Welke verbeteringen zijn nog mogelijk? 

In de laatste helft van de statenperiode 2011-2015 zijn nog verbeteringen mogelijk op de volgende 

terreinen: 

• Het door GS tussentijds rapporteren aan PS over de voortgang van sectoraal beleid.  

 Voorgesteld wordt om GS te verzoeken om over de stand van zaken/voortgang van sectorale  

 beleidsprogramma’s (zoals jeugdzorg en cultuur) te rapporteren anders dan nu gebeurt via de  

 bestuursrapportages. De bestuursrapportages richten zich in hoofdzaak op afwijkingen van  

 beleid. 

• Het hanteren van een gelijke woordkeuze door GS in statenstukken en P&C documenten. 

• Het opnemen van verwijzingen naar voortgangsrapportages van sectoraal beleid in P&C  

 documenten.  

• Het leggen van verbindingen in P&C documenten naar voorgaande documenten, zodat er  

 sprake is van continuïteit in structuur en financiële transparantie. 

• Rapportage van GS over de prestaties van gesubsidieerde instellingen. Gezien de huidige  

 politieke discussie over de prestaties van gesubsidieerde instellingen/verbonden partijen is de  

 laatstgenoemde verbetering actueel. 

 

3. Op waarde beoordelen van voorstellen (van GS)  

In de afgelopen twee jaar zijn er duidelijk signalen dat PS beter in staat zijn om voorstellen van GS op 

waarde te beoordelen. Dit blijkt onder andere uit de uitkomsten van de enquête onder PS over de 

nieuwe opzet van de begroting 2013, die eind 2012 is gehouden. Een grote meerderheid (85%) van 

de statenleden geeft aan in staat te zijn een goed oordeel over de financiële positie van de provincie 

te vormen. Dat betekent dat zij hun controlerende rol goed kunnen uitvoeren. Voor het goed 

beoordelen van de financiële positie vindt men het wel van belang dat de productenraming en nota 

van reserves en voorzieningen tijdig beschikbaar zijn. Ook is een aantal moties in de PS-vergadering 

aangenomen, waarbij ten aanzien van de (toekomstige) uitwerking van bezuinigingen keuzes zijn 

gemaakt. Dit geldt onder andere voor natuur en landschap (motie M 2011-16), het sociaal en cultureel 

domein (motie M 2011-15) en economie (focus op topsectoren en MKB) (motie M 2011-10). Hieruit 

blijkt dat PS beter op de hoogte zijn van wat er speelt op deze terreinen en er ook dichter op zitten.  
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1. Stand van zaken implementatie aanbevelingen 

 

In het Statenstuk 2011-466 zijn vier aanbevelingen opgenomen. Elke aanbeveling is opgebouwd uit 2 

of meer onderdelen. De stand van zaken (maart 2013) per aanbeveling is als volgt. 

 

 

A.  Geven van meer precieze informatie over (meerjarige) projecten 

1. GS dienen bij elk (meerjarig) project het specifieke doel en de geplande einddatum te noemen 

2. GS dienen voor elk voorgenomen of lopend meerjarig project in de begroting- of 

verantwoordingsinformatie precies aan te geven in welk stadium het project zich bevindt 

3. GS dienen in de informatieverstrekking aan te geven: in welk stadium het bestuurlijk overleg zich 

bevindt; in welk stadium de fysieke projectplanning zich bevindt. De informatieverstrekking dient 

zich niet te beperken tot “het budget is gecommitteerd” of “het budget is (nog niet geheel) 

uitgeput” 

4. Verfoei als Statenlid het gebruik van wollige taal bij de beschrijving respectievelijk verantwoording 

van een meerjarig project 

5. Als een (tussen)rapportage over een project is aangekondigd, bewaak de termijn waarop GS deze 

terugkoppeling moeten geven 

 

Stand van zaken per onderdeel 

A 1-3. In de nota van aanbieding bij de begroting 2012 (Statenstuk 2011-500) vermelden GS dat zij 

naar aanleiding van deze aanbeveling er voor kiezen geen majeure programma’s binnen de begroting 

te onderscheiden. Projecten zoals RSP, Klimaat en energie en Vitaal Platteland worden in 

afzonderlijke programma’s gepresenteerd. Hierbij wordt over deze grote projecten zowel inhoudelijk 

als financieel gerapporteerd. In de jaarstukken 2011 (Statenstuk 2012-528) is specifieke informatie 

opgenomen over de voortgang van meerjarige grote projecten, zoals RSP en Klimaat en energie, 

binnen programma’s. Vermeld is de geplande einddatum en het stadium waarin het project zich 

bevindt (bestuurlijk overleg en fysieke projectplanning). Ook heeft het college van GS in januari 2013 

een tussenrapportage uitgebracht van het RSP programma Drenthe. 

A 4-5. Over de grote, meerjarige projecten wordt tussentijds gerapporteerd over de voortgang door 

GS. Het is van belang dat PS regelmatig voortgangsrapportages van GS ontvangen. 

 

B. Koppelen P&C documenten en Statenstukken 

1. In begrotings- en jaarstukken (P&C-stukken) geven GS duidelijk aan in welk Statenstuk het beleid 

is vastgelegd (en verder wordt uitgewerkt) en in welke Statenstukken over de voortgang zal 

worden of al werd gerapporteerd 

2. In de Statenstukken geven GS duidelijk aan in welk (begrotings)programma en onder welke 

(begrotings)prioriteit de uitgaven en doelbereiking ten behoeve van dat beleid worden voorgesteld 

dan wel verantwoord 

3. In de Statenstukken en in de P&C-documenten bedienen GS zich van een gelijke woordkeuze 

4. GS zorgen dat in de digitale versie van Statenstukken en P&C-stukken door middel van hyperlinks 

zonder moeite kan worden gezocht naar voorliggende documenten in zowel de beleidsvorming 

(Statenstukken) als de bekostiging (P&C-stukken). 

 

Stand van zaken per onderdeel 

B 1. In de begrotingen 2012 en 2013 en de jaarstukken 2011 wordt verwezen naar onderliggende 

sectorale beleidsstukken, zoals onder andere Kader voor economische investeringen (KEI), 

Beleidsvisie Sociaal 2013-2015 en Oude wereld, nieuwe mindset, cultuurbeleid provincie Drenthe 

2013-2016 en de daaraan gekoppelde jaarprogramma’s. Verwijzingen naar statenstukken, waar over 

de voortgang van het beleid wordt gerapporteerd ontbreken nog in de P&C documenten.  
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B 2. In de meeste statenstukken ontbreken verwijzingen naar programma’s in de begroting waarin de 

uitgaven en doelbereiking worden voorgesteld. Uitzonderingen zijn de statenstukken Zingeving 

historische plek Kamp Westerbork (2011-507) en Regionale compensatie intergemeentelijke 

structuurvisie (IGS) Leek-Roden (2012-518). 

B 3. Het blijkt dat in veel statenstukken (=sectorale beleidsstukken) nog niet dezelfde begrippen en 

woordkeuze wordt gehanteerd als in de P&C documenten. Dit geldt onder andere voor de stukken 

over de gebiedsagenda’s. Dit gaat ten koste van het overzicht van de achterliggende budgetten.  

B 4. Door GS wordt momenteel gewerkt aan de mogelijkheden om door middel van hyperlinks te 

zoeken naar relevante statenstukken en P&C documenten.  

 

C. Rapporteren over prestaties van gesubsidieerde instellingen 

1. GS dienen wanneer de uitvoering van het provinciale beleid is neergelegd bij gesubsidieerde 

instellingen over deze op afstand geplaatste uitvoering en de resultaten daarvan te rapporteren 

aan PS. 

2. Wanneer Statenleden na de aanbevolen verbetering van de informatievoorziening over de 

prestaties van de gesubsidieerde instellingen, twijfel hebben over de effectiviteit van de door deze 

instellingen gekozen aanpak, kunnen zij aan de Noordelijke Rekenkamer het verzoek doen de 

effectiviteit van de door de gesubsidieerde instelling gekozen aanpak te onderzoeken. 

 

Stand van zaken per onderdeel 

C 1. In het document “Meer profijt van de planning- en controldocumenten in 2011-2015” staat 

geschreven: “De Statenleden hechten veel waarde aan de beleidsprestaties van de gesubsidieerde 

instellingen. De gesubsidieerde instellingen houden zich bezig met maatschappelijke vraagstukken 

van groot belang”. Op dit moment staat een aantal maatschappelijk relevante instellingen, zoals 

jeugdzorg en het OV-bureau in de politieke aandacht. In het kader van de Algemene 

Subsidieverordening leveren de door de provincie gesubsidieerde instellingen gedetailleerde 

prestatie-informatie aan GS, die GS vervolgens wegen. Deze informatie komt in de meeste gevallen 

niet beschikbaar voor PS. Wel ontvangen zij informatie door middel van jaarverslagen van 

gesubsidieerde instellingen. Maar deze informatie voldoet in de meeste gevallen niet aan de behoefte 

van PS aan beknopte en objectieve informatie over de prestaties. Aan dit onderdeel van deze 

aanbeveling is tot nu toe onvoldoende uitvoering gegeven.  

C 2. Dit onderdeel van de aanbeveling heeft zich nog niet voorgedaan en is afhankelijk van de 

implementatie van het eerste onderdeel. 

 

D. Informeren over afwijkingen van vastgesteld beleid 

1. Doet zich tijdens de uitvoering een grote afwijking (van meer dan vijf ton) voor ten opzichte van de 

door PS vastgestelde programmabegroting, dan dienen GS deze afwijking onverwijld te melden 

aan PS 

2. GS dienen PS met betrekking tot (kleinere) afwijkingen van de programmabegroting te informeren 

via de (eerstvolgende) bestuursrapportage 

3. Wanneer het bij de startnota (het eerste Statenstuk) niet mogelijk blijkt het beleidskader smart te 

formuleren, dienen GS aan PS een nadere toelichting te geven zodra dat beleidskader nadere 

uitwerking krijgt (bijvoorbeeld in overleg met maatschappelijke organisaties). Deze nadere 

toelichting kan mondeling worden gegeven 

4. Om vast te stellen of u als Statenlid tijdig werd geïnformeerd over financiële afwijkingen in het 

gevoerde beleid, moet u elk jaar toetsen of er verschillen zitten tussen de afwijkingen die werden 

gepresenteerd in de laatste bestuursrapportage en de veranderingen die worden gesignaleerd in 

de door uw accountant gecontroleerde jaarrekening 
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5. Besteedt voor het beleid in uw portefeuille aandacht aan de verschillenanalyse in het betreffende 

programmaonderdeel van de jaarrekening: dit vergroot niet alleen uw inzicht in de doelmatigheid 

van het beleid: het scherpt uw oordeel over de kwaliteit van de aan u verstrekte informatie 

6.   Wanneer PS instemmen met een meerjarige reservering van een budget voor een bepaald doel, 

toets dan of de doeleinden van deze reservering scherp geformuleerd zijn: indien GS in een later 

stadium voorstellen ten laste van deze reserve uitgaven te doen, toets dan of deze uitgaven 

(concrete onttrekking) passen bij de doelen waarvoor het fonds (de reserve) in het leven werd 

geroepen. 

 

Stand van zaken per onderdeel 

D 1-2. Begin 2012 is deze aanbeveling aan de hand van een notitie van de griffie besproken in de 

werkgroep programmabegroting. De discussie in de werkgroep ging in het bijzonder over de omvang 

van de afwijking op programmaniveau in de bestuursrapportages en de jaarrekening. De werkgroep 

heeft als uitgangspunt genomen dat de afwijking gehalveerd moet worden van 5 tot 2,5 ton om beter 

aan te sluiten bij de gangbare praktijk. Binnen de programma’s worden de belangrijkste afwijkingen 

van meer dan €50.000 toegelicht. PS hebben dit advies overgenomen. De eerste twee punten van 

deze aanbeveling zijn hiermee ingevoerd. 

D 3. In de afgelopen twee jaar zijn twee startnotities aan PS voorgelegd. Het gaat om de startnotitie 

Vitaal Platteland en de startnotitie Ruimtelijk-economische visie Noord-Nederland. Deze aanpak wordt 

door PS gewaardeerd. Door de startnotities zijn PS beter in staat kaders te stellen.  

D 4-6. De laatste drie punten van deze aanbeveling zijn gericht aan PS zelf. In de afgelopen twee jaar 

heeft er ten aanzien van de reserves VES en Vitaal Platteland expliciet toetsing plaatsgevonden of de 

door GS voorgestelde onttrekkingen voldoen aan het door PS geformuleerde doel en 

randvoorwaarden van deze reserves. 
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Bijlage 2.  Statenstuk 2011-466 Aanbevelingen planning- en controldocumenten  

 2011-2015 
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Bijlage 3. Memo enquête begroting 2013 

 

Inleiding 

Op verzoek van de statenwerkgroep programmabegroting is een enquête uitgevoerd onder alle 
Statenleden naar hun ervaringen met de nieuwe opzet van de programmabegroting 2013 naar 
aanleiding van de begrotingsbehandeling van 14 november 2012. De uitgangspunten voor de opzet 
van de begroting 2013 (Statenstuk 2012-526) zijn in de vergadering van 11 juli 2012 door PS 
vastgesteld. Hierbij ontvangt u ter informatie de uitkomsten van deze enquête, die door de statengriffie 
is uitgevoerd in de periode 22 november tot en met 5 december 2012. De uitkomsten worden ook 
meegenomen in de tussenevaluatie van de adviezen van de werkgroep programmabegroting uit 2011 
(statenstuk 2011-466).  

Eerst worden de conclusies van de enquête en de vervolgstappen gepresenteerd. Vervolgens zijn de 
resultaten van de enquête uitgebreider beschreven. 

Conclusies 

- De nieuwe opzet van de begroting 2013, in het bijzonder de presentatie van beleids- en financiële 
informatie op het niveau van beleidsopgaven, wordt door bijna alle Statenleden als een verbetering 
gezien.  

-  Ook geeft de meerderheid aan op basis van de begroting een goed oordeel te kunnen vormen over 
de financiële positie van de provincie. Voor het goed beoordelen van de financiële positie vindt men 
het wel van belang dat de productenraming en de nota reserves en voorzieningen tijdens de 
begrotingsbehandeling beschikbaar zijn. 

-  Een meerderheid van de Statenleden is positief over de mogelijkheid om moties en amendementen 
in te dienen op basis van de aangeboden informatie op programmaniveau.  

-  Bijna de helft van de Statenleden is tevreden over de mate van concreetheid van beleidsinformatie 
op programmaniveau om kaders te kunnen stellen en over de mogelijkheid om middelen te 
koppelen aan beleidsinformatie. 

-  De Statenleden zijn verdeeld in hun mening over de mate waarin doelstellingen duidelijk en 
specifiek zijn geformuleerd en de aanwezigheid van een koppeling met sectorale beleidsstukken 
binnen programma’s. 

-  De vaakst genoemde verbeterpunten zijn in lijn met de bovenstaande uitkomsten:  

 1. een betere koppeling tussen beleid en financiën,  

 2. meer concrete beleidsinformatie en  

 3. meer specifieke financiële informatie.  

Vervolgstappen 

Op 12 december 2012 zijn de uitkomsten van de enquête onder de Statenleden besproken in de 
statenwerkgroep programmabegroting. Naar aanleiding van de bespreking zijn de volgende afspraken 
met GS gemaakt: 

1. Bij het aanbieden van de begroting 2014 zal de productenraming 2014 zo snel mogelijk aan PS 
beschikbaar worden gesteld. In de toelichting staat dat het gaat om een concept productenraming, 
inclusief de disclaimer dat de bedragen nog kunnen veranderen na het vaststellen van de 
begroting door PS.  

2. In een van de volgende overleggen van de werkgroep worden twee voorbeelden van programma’s 
in de jaarrekening 2012 besproken. Hierbij wordt gekeken naar de concreetheid van de 
beleidsinformatie en het specifiek zijn van de doelstellingen/ resultaten in de programma’s. 



33  

3. In de tussenevaluatie van de adviezen van de werkgroep uit 2011 (statenstuk 2011-466) worden 
ook de uitkomsten van de enquête onder de Statenleden meegenomen. 

Resultaten 

Twintig Statenleden hebben de vragenlijst ingevuld (20 van 41 Statenleden (49%)). De respons is 
evenwichtig verdeeld over Statenleden, die ook in de vorige statenperiode zitting hadden en nieuwe 
statenleden (55% oud en 45% nieuw). Zeven van de twintig Statenleden hebben zitting in de 
commissie BF, de overigen in een van de beide andere commissies. Hoewel niet alle fracties de 
vragenlijst hebben ingevuld, zijn er geen noemenswaardige verschillen gevonden in de uitkomsten 
van de enquête onder coalitie- en oppositiepartijen. 

Figuur 1. Wat is uw algemene indruk van de opzet van de begroting 2013? 

Positief

75%

Negatief

25%

 

Driekwart van de statenleden (75% van de respons) is positief over de opzet van de begroting 2013. 
Zij vinden dat zij als Statenlid er goed mee kunnen werken. De overigen zijn neutraal op dit punt. 

Figuur 2. Is de opzet van de huidige begroting t.o.v. de begroting 2012 verbeterd? 

Ja

85%

Nee

0%

Gelijk gebleven

10%
Weet niet

5%

 

85% (17 van de 20 statenleden) vindt dat de opzet van de begroting 2013 is verbeterd ten opzichte 
van die van vorig jaar en twee statenleden vinden dat het gelijk is gebleven. 
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Figuur 3. Bent u in staat op basis van de begroting 2013 een goed oordeel te vormen over de 
financiële positie van de provincie? 

Ja

85%

Nee

10%

Weet niet

5%

 

85% (17 van de 20 statenleden) geeft aan in staat te zijn op basis van de begroting 2013 een goed 
oordeel te kunnen vormen over de financiële positie van de provincie en twee statenleden geven aan 
dit niet te kunnen. 

Verbeterpunten 

De volgende mogelijke verbeterpunten t.o.v. de begroting 2013 worden genoemd (in volgorde van 
aantal keren genoemd): 

1. Betere koppeling tussen beleid en financiën (9 genoemd) 
2. Meer concrete beleidsinformatie (8) 
3. Informatie over activiteiten/ prestaties (6) 
4. Meer specifieke financiële informatie (4) 
5. Overige: lijst van wat going-concern is/ beïnvloedbaar is door PS, realisatie t.o.v. doel, smarter 

in doelen en doelbereik, productentraming standaard beschikbaar stellen 
 

Stellingen 

 

A. Een meerderheid van de Statenleden (84%) vindt dat de presentatie van de beleids- en financiële 
informatie op het niveau van beleidsopgave/ deelproduct in de begroting 2013 een verbetering is 
ten opzichte van een presentatie op productniveau in de oude begroting. 16% is hier neutraal over. 

B. 63% van de Statenleden is het eens met de stelling dat de aangeboden informatie op 
programmaniveau voldoende mogelijkheden biedt om moties/ amendementen in te dienen. Een 
derde deel is neutraal op dit punt. 

C. Ongeveer de helft van de Statenleden (47%) vindt dat de beleidsinformatie op programmaniveau 
voldoende concreet is om kaders te kunnen stellen, een kleine kwart (22%) is dit niet van mening. 
26% scoort neutraal.  

D. Ongeveer de helft van de Statenleden (47%) geeft aan dat zij in staat zijn de middelen te koppelen 
aan de beleidsopgaven. Een derde deel geeft aan hiertoe niet in staat te zijn en de overigen 
scoren neutraal. 
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Figuur 4. Stellingen over de opzet van de begroting 2013 en de beschikbaarheid van 
productenraming en nota reserves en voorzieningen. Toelichting: deze stellingen zijn door 
19 Statenleden ingevuld. 
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E.  De Statenleden denken verschillend over de stelling “De doelstellingen/ resultaten per  

beleidsopgave/ deelproduct zijn duidelijk en specifiek geformuleerd”. 26% is het er (helemaal) mee 
eens, 32% is het oneens en 37% scoort neutraal.  

F.  Dit geldt ook voor de stelling “Binnen de programma’s is de koppeling met de (sectorale) 
beleidsstukken in voldoende mate aanwezig”. 32% is het er mee eens, 26% oneens, 32% neutraal 
en 10% had geen mening. 

Tot slot zijn twee stellingen voorgelegd over de (beschikbaarheid van de) productenraming en de nota 
van reserves en voorzieningen.  

G. 63% van de Statenleden vindt dat de beschikbaarheid van de productenraming tijdens de 
begrotingbehandeling onontbeerlijk is voor het goed beoordelen van de financiële positie van de 
provincie. De overigen zijn neutraal op dit punt. 

H. Ongeveer driekwart van de Statenleden (79%) vindt dat de nota van reserves en voorzieningen 

belangrijke input is voor het goed beoordelen van de financiële positie van de provincie. 

 

Tot slot is een aantal suggesties aan de statenwerkgroep gedaan over de opzet van de begroting. De 
meeste hebben te maken met het concreter en specifieker maken van doelen en resultaten in de 
programma’s. Ook worden de tekst van sommige programma’s (natuur, cultuur) als onduidelijk en 
ondoorzichtig ervaren. 

 

Voor vragen over de enquête kunt u contact opnemen met Hugo Parker Brady, statenonderzoeker, 
bereikbaar van maandag tot en met donderdag onder nummer 365245 

 




