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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-670442530 (DOS-2017-
0008556)

Onderwerp

Stand van zaken Public Intelligence, projecten beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen

 

Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de stand van zaken Public

Intelligence, projecten beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over stand van zaken Public Intelligence,

projecten beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

- GS-brief aan PS over de stand van zaken Public Intelligence, projecten beleidsinformatie

maatschappelijke ontwikkelingen

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 20 november 2018 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Als organisatie willen we meer data-gedreven werken, zowel in de bedrijfsvoering als in de

beleidsontwikkeling (hierna Public Intelligence). De borging “beleidsinformatie maatschappelijke

ontwikkelingen” is onderdeel van Public Intelligence sinds 2018. De kennis op het gebied van

maatschappelijke ontwikkelingen wordt daarmee geborgd voor de uitvoering van de provinciale

kerntaken. Hiervoor is een een apart budget beschikbaar tot en met 2019. Deze brief aan Provinciale

Staten geeft inzicht in hoe het budget besteed is en de samenhang met Public Intelligence (en

daarop volgend de i-visie). Verder wordt aangegeven dat na 2019 deze middelen gebruikt worden

door de beleidsafdelingen en opgaveteams zelf voor data-gedreven onderzoek bij maatschappelijke

opgaven.

Financieel en fiscaal kader

Per begrotingsjaar is € 1 ,7 mln beschikbaar voor “borging beleidsinformatie maatschappelijke

ontwikkelingen”. In 2018 is bij de najaarsnota  € 1 .150.000,-  vrijgevallen naar algemene reserve voor

2018.

 

Totaalbedrag excl. BTW: € 1 ,7 mln per jaar

Programma: 4.3 Borging kennis sociaal domein

Financiële risico’s: geen

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties. 

 

2 Proces

 

In de Statencommissievergadering Bestuur en Middelen is afgesproken hen te informeren over de

stand van zaken van de borging maatschappelijke ontwikkelingen. Deze brief voorziet daarin. Zoals

besproken in de Statencommissievergadering Bestuur & Middelen van september 2018 wordt

gewerkt aan een i-Visie en een digitaliseringsstrategie. De visie en strategie zal opnieuw met de

Commissie Bestuur & Middelen worden besproken in het eerste kwartaal van 2019. Dan zal ook de

Commissie Bestuur & Middelen geïnformeerd worden over de samenhang met Public Intelligence

(en andere programma’s binnen de PZH). 

 

3 Communicatiestrategie

 

Er is geen communicatiestrategie rond deze brief. Eventuele communicatie wordt meegenomen na

behandeling van de i-Visie en strategie in de Commissie Bestuur & Middelen in het eerste kwartaal

van 2019.

 


