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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-775681627 DOS-2016-

0004358

Onderwerp

Beleidsevaluaties en subsidies

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met als onderwerp ‘Beleidsevaluaties en

subsidies’ waarmee invulling wordt gegeven aan de toezeggingen over beleidsevaluaties aan

Provinciale Staten. Met als belangrijkste punten:

- Inspanningsverplichting om bij alle nieuwe subsidieregelingen de aantoonbaarheid en

aannemelijkheid van prestaties 100% te krijgen.

- Waar mogelijk nog sprake is van een beperkte effectiviteit van subsidieregelingen deze

nader te onderzoeken en zo nodig aan te passen.

- Vanaf de voorziene inwerkingtreding van het aangepaste Omgevingsbeleid op 1 juli 2021

nieuw beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar te evalueren en dit op te

nemen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over beleidsevaluaties en subsidies.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- GS-brief aan PS over ‘Beleidsevaluaties en subsidies’

- Werkinstructie Omgevingsbeleid – Zes fases in de ontwikkeling en uitvoering van beleid

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 25 mei 2021 -
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1 Toelichting voor het College

 

In de Statencommissie van BMM op 21 april 2021 zijn naar aanleiding van de behandeling van de

beleidsevaluatie subsidies een aantal toezeggingen gedaan:

- Dat GS er scherp op zal zijn dat bij nieuwe regelingen vooraf wordt aangegeven of er voor de

beleidsprestaties sprake is van 100% aantoonbaarheid of van aannemelijkheid.

- De commissie na het meireces een schriftelijke reactie ontvangt over hoe GS om willen gaan

met de aanbeveling om beperkt effectieve regelingen in beeld te brengen.

- De commissie een schriftelijke reactie ontvangt over hoe GS om willen gaan met het advies om

niet alleen de subsidies maar de hele instrumentenmix t.a.v. het beleidsdoel te evalueren.

Met de bijgevoegde brief wordt invulling gegeven aan deze toezeggingen. Waarbij de algemene

strekking is:

- Inspanningsverplichting om bij alle nieuwe subsidieregelingen de aantoonbaarheid en

aannemelijkheid van prestaties 100% te krijgen.

- Waar mogelijk nog sprake is van een beperkte effectiviteit van subsidieregelingen deze nader te

onderzoeken en zo nodig aan te passen.

- Vanaf de voorziene inwerkingtreding van het aangepaste Omgevingsbeleid op 1 juli 2021 nieuw

beleid na 2 jaar en staand beleid minimaal iedere 4 jaar te evalueren en dit op te nemen in de

Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Programma 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

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

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Vaststelling Beleidsevaluatie subsidies in februari 2021. 

 

3 Proces

 Met deze brief worden de gedane toezeggingen aan Provinciale Staten afgedaan. 

 

4 Participatie en rolneming

 

De wijze waarop nu met beleidsevaluaties wordt omgegaan maakt onderdeel uit van de bredere

werkwijze bij omgevingsbeleid waarbij afhankelijk van het beleidsonderwerp verschillende

sturingsrollen worden gekozen. Ook beleidsevaluaties worden met actieve betrokkenheid van de

omgeving tot stand gebracht.
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5 Communicatiestrategie

 

Verdere communicatie verloopt via de communicatiestrategie zoals die breed geldt voor

Omgevingsbeleid.

 


