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Toezending aan Provinciale Staten met oogmerk: 
[X] ter informatie 

De Auditcommissie Provincie Overijssel heeft van Provinciale Staten (d.d. 2 juli 2014) het 
verzoek ontvangen om een advies te formuleren op de brief van GS (titel: aanbevelingen 
onderzoek Rekenkamer Oost-Nederland naar beleidseffectevaluatie van subsidieregelingen, 
PS/2014/510). Dit rapport bevatte 5 aanbevelingen die gericht waren op het bieden van 
inzicht in de mate waarin de provincie Overijssel subsidies evalueert en zicht heeft op de 
resultaten ervan, met als doel in beeld te brengen in welke mate PS en GS goed onderbouwde 
keuzes kunnen maken voor het continueren, aanpassen of opheffen van provinciale subsidies. 
Deze aanbevelingen waren zowel gericht op PS als GS. 

Behandeling in commissie en Provinciale Staten 
Het rapport is op 2 momenten in de Statencommissie Kwaliteit openbaar bestuur besproken (3 
april en 15 mei 2013). Door de Staten is in twee commissievergaderingen uitgebreid 
gesproken over het eindrapport. Deze bespreking heeft geresulteerd in een nadere reactie van 
GS op het rapport. Voornaamste conclusie van deze nadere reactie was dat het College de 
aanbevelingen overnam maar niet de conclusies. Tijdens de Statenvergadering op 29 mei 
2013 stemden de Staten in met het Rapport Rekenkamer Oost-Nederland (en daarmee de 
conclusies en de aanbevelingen). GS deden tijdens dit debat de volgende toezegging: GS 
maken een evaluatieregister subsidies waarbij vanuit PS wordt aangegeven aan welke criteria 
dit register moet voldoen. Door GS is aangegeven dat deze toezegging is afgedaan met het 
toezenden van de nadere reactie van GS. 

Uitvoering van de aanbevelingen 
Op 5 juni 2014 heeft GS een brief aan de Staten gezonden waarin zij verslag doen van de 
stand van zaken betreffende de uitvoering van de aanbevelingen uit het onderhavig 
evaluatierapport. De Auditcommissie constateert dat het College van Gedeputeerde Staten 
stappen heeft gezet in de uitvoering van de aanbevelingen zoals door Staten zijn vastgesteld. 
Het is te vroeg om te beoordelen of GS met deze stappen op de juiste weg zijn om PS op 
termijn in staat te stellen goed onderbouwde keuzes te laten maken voor het continueren, 
aanpassen of opheffen van provinciale subsidies. Ook de Accountant heeft in haar 
accountantsverslag 2013 aandacht besteed aan het speerpunt subsidies. 
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De Auditcommissie heeft aan de accountant gevraagd de opvolging van de aanbevelingen uit 
rapport" Effecten van subsidies in beeld?" van de Rekenkamer Oost in beeld te brengen. De 
bevindingen van de accountant kunt u nalezen in haar verslag. 

Vanuit bovengenoemde invalshoek stelt de Auditcommissie vast dat enkele aandachtspunten 
tot nu toe (nog) niet zichtbaar aandacht hebben gekregen: 
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Sinds eind vorig jaar is een openbaar subsidie- en evaluatieregister beschikbaar. Hierin is een 
overzicht opgenomen van de uitgevoerde beleidseffectevaluaties. GS geven aan dat zicht kan 
worden verkregen op de geleverde prestaties (niveau 1), doelbereik (niveau (2) of zich op de 
aannemelijke samenhang tussen prestaties en doelbereik (niveau 3). De vraag kan worden 
gesteld of, ten aanzien van deze aanbeveling, kan worden volstaan met een overzicht van de 
uitgevoerde beleidseffectevaluaties. Immers, deze aanbeveling en ook het debat in de Staten 
was breder van aard. Het gaat niet alleen om het feit of er geëvalueerd is maar ook op welk 
niveau er zicht is op effecten of resultaten. In het onderzoek werd vooral de focus gelegd op 
langlopende subsidieregelingen. De rekenkamer constateert dat er ook 35 subsidieregelingen 
die korter lopen dan 5 jaar en dus niet wettelijk verplicht geëvalueerd moeten worden De 
auditcommissie werpt in deze de vraag op of dit protocol ook niet moet gaan gelden voor deze 
kortlopende subsidieregelingen. 

Afsluitend constateert de auditcommissie dat de laatste update van het openbaar 
evaluatieregister van januari 2014 is. Ook hier dient in het licht van deze aanbeveling 
aandacht aan te worden besteed. 

De Auditcommissie geeft u het advies om het College van Gedeputeerde Staten bij de 
eerstvolgende voortgangsrapportage die zij PS toe zal sturen in ook in te laten gaan op de 
bovengenoemde opmerkingen. 

Auditcommissie Provincie Overijssel, 

De heer Westert, 
Voorzitter. 


