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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-687696453 (DOS-2018-
0004529)

Onderwerp

Rapportage beleids- en subsidie-evaluaties 2018

 

Advies

1 . Vast te stellen de Rapportage beleids- en subsidie-evaluaties 2018.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin zij worden geïnformeerd over de

Rapportage beleids- en subsidie-evaluaties 2018.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Rapportage beleids- en subsidie-evaluaties

2018.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

- GS-brief aan PS over de Rapportage beleids- en subsidie-evaluaties 2018

- Rapportage beleids- en subsidie-evaluaties 2018

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 16 april 2019 -
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1 Toelichting voor het College

 

U heeft begin 2016 de Kalender beleids- en subsidie-evaluaties 2016 – 2019 vastgesteld. Deze

kalender wordt jaarlijks geactualiseerd en als bijlage in de begroting opgenomen. Provinciale

Staten worden jaarlijks (gelijktijdig met de Jaarstukken) geïnformeerd over de voortgang van deze

kalender.

In aanvulling op de vastgestelde kalender voor 2018 is de doeltreffendheid van 55

subsidieregelingen geëvalueerd. De formele aanleiding hiervoor is artikel 7 van de Algemene

Subsidieverordening (ASV) van de provincie Zuid-Holland, waarin staat dat wij u aan het einde

van de coalitieperiode verslag uitbrengen over de doeltreffendheid van subsidieregelingen.

In februari 2019 heeft Provinciale Staten de Omgevingsvisie en het Omgevingsbeleid vastgesteld

inclusief de Lange Termijn Agenda van Provinciale Staten over Omgevingsbeleid. Het onderdeel

Monitoring en evaluaties vormt de vulling voor de evaluatiekalender vanaf 2019.

 

In de brief aan Provinciale Staten staat welke evaluaties in 2018 wel en welke niet zijn verricht.

 

Financieel en fiscaal kader

Met dit besluit zijn geen uitgaven gemoeid.

 

Totaalbedrag excl. BTW          : € n.v.t. 

Programma                              : programma 4 Bestuur en Samenleving 

Financiële risico’s                    : Er zijn geen financiële risico’s.   

 

Juridisch kader

De Verordening beleidsevaluaties is vastgesteld in het voorjaar van 2016. In deze verordening is

vastgelegd dat Provinciale Staten jaarlijks de verantwoording over de voortgang van de

evaluatiekalender ontvangt.

  

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De in de rapportage opgenomen evaluaties zijn eerder aan Provinciale Staten aangeboden en

behandeld.

 

3 Proces

 

Tijdens de behandeling van de Verordening beleidsevaluaties in de Commissie Onderzoek

Rekening van 17 februari 2016 is afgesproken dat de verantwoording over de voortgang van de

kalender gelijktijdig met de Jaarstukken aan Provinciale Staten wordt aangeboden.

  

4 Participatie

 Niet van toepassing.

 

5 Communicatiestrategie

 

De communicatie over dit GS-voorstel bestaat uit het informeren van Provinciale Staten over de

evaluaties die in 2018 zijn verricht.


