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COMMISSIE BELEIDSEVALUATIE (CBE)

Verslag van de 35e vergadering van de CBE op donderdag 11 juli 2002 van 18.00 tot
21.00 uur.
Aanwezig externe leden:
drs. M. Ernsting (voorzitter), mw. dr. M.H. Leijenaar.
Aanwezige leden vanuit PS:
G.J.M.A. Le Belle, P.A. Zoon, mw. L.P. de Wit-de Rooij.
Afwezig m.k.:
mw. drs. C.M. Bartman, drs. W. van der Kolk.
Ambtelijke ondersteuning:
drs. H.D. van Roon (secretaris), drs. H.K. Bos (plv. secretaris).
Aanwezig als bezoeker:
mr. H.W.M. Oppenhuis de Jong
________________________________________________________________________
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Naar aanleiding van het verrichte evaluatieonderzoek van het regionale patiënten- en
consumentenbeleid heeft de CBE voorafgaand aan deze vergadering een prettig gesprek
gehad met een delegatie van de RPCP’s.
Aansluitend aan agendapunt 6 van deze vergadering zullen de onderzoekers van bureau
Berenschot een toelichting geven op de evaluatie van de CBE zelf.
De heer Zoon meldt het adres (Vrolikstraat 453e, 1092 TJ Amsterdam) en de
contactpersoon (Hein Albeda) van de Stichting Rekenschap. Deze stichting kan worden
toegevoegd aan het adressenbestand van de CBE dat gebruikt wordt voor het toezenden
van persberichten.
De secretaris meldt dat de volgende vergadering van de CBE op 12 september zal zijn in
plaats van 29 augustus. Alleen de heer Bos is dan waarschijnlijk verhinderd.
2. Verslag vergadering CBE 6 juni 2002
De voorzitter stelt het vervolg van de evaluatie van het FINH aan de orde. Het verslag
meldt namelijk dat GS naar aanleiding van het rapport diverse zaken hebben toegezegd.
De voorzitter vraagt welke zaken dat zijn en of leden van de CBE bekend zijn met het
GS-stuk waarin deze toezeggingen genoteerd staan. In het - bij de leden bekende - GSstuk is het inzichtelijk maken van de aanvraag toegezegd door GS. Verder hebben GS in
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het debat toegezegd een diepgaande structurele discussie met PS te zullen voeren over de
criteria van het FINH.
De heer Le Belle zegt dat hij de door hem aangedragen suggesties voor in 2003 te
evalueren beleid niet in het verslag terug kan vinden. De secretaris antwoordt dat de
suggesties van de heer Le Belle vermeld staan in bijlage 2 bij agendapunt 5 (bespreking
opzet programma 2003).
3. Ingekomen en uitgegane stukken
De leden nemen kennis van de in het memo 02-46 genoemde stukken. Het eindrapport
van de evaluatie toeristisch beleid komt bij agendapunt 4 aan de orde.
4. Stand van zaken lopende evaluatie-onderzoeken
Stimuleringsregeling ouderenhuisvesting
In het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV) is deze regeling
gecompartimenteerd ondergebracht (gelabeld).
Baggerbeleid
De leden maken verschillende opmerkingen over de meta-evaluatie baggerbeleid.
Mevrouw Leijenaar vraagt hoe het loopt met het aantal m3 bagger. Men loopt achter.
De heer Le Belle merkt op dat hij geen zich voorstel voor structurele verhoging
baggerbudget provinciale vaarwegen (pagina 3) kan herinneren in het kader van de
begroting 2002.Verder heeft hij het onder het kopje ‘eenduidig beleid’ voor december
2001 aangekondigde voorstel (pagina 5) nog niet gezien. Ook is het actiepunt aanwijzing
beleid zandwinning functionele diepte naar zijn mening nog niet afgerond. Op pagina 5
wordt hierbij eind 2001 genoemd. Over de doorbraak in de acceptatie van bagger uit de
Amstel (pagina 8) merkt hij op dat er wel weerstand bestaat op de bestemming in
Sliedrecht.
De secretaris concludeert dat bovenstaande opmerkingen illustreren dat het tempo van de
uitvoering vertraagd is.
De voorzitter vindt de beleidsveranderingen uitstekend, maar wat de uitvoering betreft is
er nog niets gebeurd.
De leden zijn het er over eens dat de tweede zin onder 8 (op pagina 7) geschrapt moet
worden.
Tenslotte zal de secretaris nagaan of het op pagina 6 genoemde bedrag van 15 miljoen
euro correct is.
Bodemsaneringsbeleid
De leden zijn positief over de kwaliteit van deze terugkoppeling. Het werk van de
vakafdeling wordt zeer gewaardeerd, zo zou het vaker moeten (voorbeeldfunctie). Bij de
meta-evaluatie in september zal dan ook zeker naar de inhoud van dit stuk verwezen
worden.
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Regionaal patiënten- en consumentenbeleid (RPCP’s)
Zoals reeds vermeld heeft de CBE een gesprek gehad met een delegatie van de RPCP’s.
Het gesprek ging zowel over de inhoud (onder meer over de stapeling van bevoegdheden)
als over de procedure (tijdstip van verzending van het rapport aan de onderzochte
groepen). De werkwijze hieromtrent is inmiddels aangepast. Het door de RPCP’s
genomen initiatief wordt door de leden gewaardeerd.
Mevrouw De Wit-de Rooij maakt als voorzitter van de begeleidingscommissie het
gezamenlijke ongenoegen over de statenvoordracht kenbaar. De statenvoordracht maakt
melding van een aantal ‘fouten’ in het evaluatierapport, terwijl de vakafdeling (die in de
BC vertegenwoordigd is geweest) alle ruimte heeft gekregen om fouten op te sporen en te
corrigeren. Dit is voor wat betreft de nu in de statenvoordracht vermelde punten echter
niet gebeurd. Het is vervelend dat er op dit tijdstip en na de gevolgde werkwijze nog over
feiten (geen interpretaties) moet worden gedebatteerd.
Jeugdzorg
Dit is een goed onderzoek, met goed werk van het onderzoeksbureau en de vakafdeling.
Toeristisch beleid
De BC heeft zich op 24 juni gebogen over het concept-eindrapport en de formulering van
het advies van de CBE. De leden zijn in hoofdzaak positief over de kwaliteit van het
onderzoek.
De heer Le Belle en mevrouw Leijenaar wijzen op een aantal zaken die o.a. op pagina
55 en 56 van het rapport dubbel vermeld staan. Dit was al gesignaleerd maar het is
kennelijk nog niet gecorrigeerd. De secretaris zal het onderzoeksbureau verzoeken er zorg
voor de dragen dat de leden van PS een exemplaar zonder dubbele vermeldingen
ontvangen.
De voorzitter geeft aan dat de eerste aanbeveling (op pagina 6 van de bijlage) betrekking
heeft op monitoren in plaats van evalueren. Verder moet duidelijk zijn dat het streekplan
geen actoren regelt, maar functies. De zin ‘De commissie is van mening dat er voor het
toeristisch bedrijfsleven in Noord-Holland ruimte moet worden gevonden in de te
ontwikkelen streekplannen.’ zal aangepast worden, waarbij ‘het toeristisch bedrijfsleven’
vervangen wordt door ‘toeristisch-recreatieve functies’.
Mevrouw Leijenaar benadrukt nog eens het belang van de aanbeveling waar het FINH
ter sprake komt.
Provinciaal monumentenbeleid
Op 22 augustus om 12.00 uur komt de BC bijeen. De heer Le Belle zal mevrouw
Leijenaar als lid vervangen in de BC. Mevrouw de Wit de Rooij neemt het
voorzitterschap over. Mevrouw Leijenaar zal wel per e-mail reageren op de stukken.
Evaluatie van de CBE (door bureau Berenschot)
Het betreft hier geen evaluatie door de CBE maar een evaluatie van de CBE.
Omdat Berenschot niet volgens het protocol van de CBE werkt, verdient het aanbeveling
er bij Berenschot op aan te dringen aanwezig te zijn bij het aanbieden van het rapport
eind augustus, of in ieder geval tijdig de inhoud van het rapport te vernemen. Bij
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agendapunt 6a geven de onderzoekers aan dat dit vanzelf spreekt. Een concrete afspraak
moet nog gemaakt worden. De secretaris dit in de gaten houden.
5. Bespreking opzet programma 2003
Op pagina 1 van bijlage 2 zal verwoord worden dat de leden van PS geen aanleiding
hebben gezien te reageren op het verzoek van de CBE om onderwerpen aan te dragen
voor het programma 2003.
De leden maken een inventarisatie van beleid(sterreinen) die één keer, of meerdere keren
genoemd zijn, of juist ontraden worden.
Eén keer worden genoemd:
- de effecten van subsidieverlening;
- het provinciale herindelingsbeleid;
- de provinciale begroting als integraal beleidsinstrument;
- de regisseursrol van de provincie in de samenwerking bij de milieuhandhaving;
- de provinciale strategieprojecten.
Meerdere keren worden genoemd:
- het provinciale verkeers- en vervoersbeleid (inclusief aanbesteding regiotaxi);
- het provinciaal beleid voor deelname aan EU-projecten (inclusief positie lobbyist in
Brussel);
- gebiedsgericht beleid;
- het functioneren van Provinciale Staten (als controller van GS).
Ontraden worden:
- verkeers- en vervoersbeleid; dit beleid is nog erg nieuw, zou wel in bijvoorbeeld 2004
geëvalueerd kunnen worden;
- het functioneren van PS als zodanig; wel zou het jaar 2003 beschouwd kunnen worden
als nulmeting, waarna in bijvoorbeeld 2005 geëvalueerd wordt; ook kan in de vorm van
een ‘quick scan’ nagegaan worden wat er met de 27 aanbevelingen van vier jaar geleden
is gebeurd.
Op de vergadering van 12 september wordt dit onderwerp weer geagendeerd en zal een
definitieve keuze gemaakt worden.
6. Rondvraag
Mevrouw Leijenaar informeert of de meta-analyse van en door de CBE zelf (o.m.) de
vorm moet krijgen van verbeterpunten, zodat zij samen met de secretaris voor 12
september een concept-stuk kan aanbieden dat voldoet aan de verwachtingen.
6.a. Presentatie bureau Berenschot
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Aanwezig zijn de heer M. Sons, de heer M. Pen en mevrouw M.C. den Boer om de stand
van zaken rond de evaluatie van de CBE toe te lichten. Zij doen dit aan de hand van een
aantal stellingen. Deze stellingen hebben niet de pretentie volledig in te gaan op alle
onderdelen. Bovendien zijn enkele stellingen met opzet prikkelend geformuleerd.
Ter sprake komen:
- de agendering (ambtelijk en door de leden van de CBE);
- het feit dat de taak van de CBE is het evalueren van beleid dat - om welke reden dan
ook - vastgesteld is, en niet het beantwoorden van de vraag òf de provincie zich met
bepaald beleid zou moeten bezighouden; het is de taak van GS en PS om daarop toe te
zien;
- de agendering en bespreking van de onderzoeksvragen van elk onderzoek in de
commissies en dat dit meestal tot weinig aanpassingen leidt;
- de verhouding tussen GS en de CBE;
- de uitkomsten van de evaluatieonderzoeken en het al dan niet noodzakelijk zijn van
beleidswijzigingen naar aanleiding van de evaluaties;
- de invloed van de CBE.
7. Sluiting
De heren Zoon, Le Belle en Oppenhuis de Jong hebben de vergadering eerder dan 21.00
uur verlaten. De heer Oppenhuis de Jong zegt met genoegen aanwezig te zijn geweest
bij de vergadering.
*** eerstvolgende CBE-vergadering op 12 september ***

Titel:Verslag Commissie Beleidsevaluatie d.d. 11-07-2002
Datum:11-07-2002
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