COMMISSIE BELEIDSEVALUATIE (CBE)
Verslag van de 38e vergadering van de CBE op donderdag 28 november 2002 vanaf
17.30 uur.
Aanwezig externe leden:
Drs. M. Ernsting (voorzitter), drs. W. van der Kolk.
Aanwezig leden vanuit PS:
J.H.M. Bond (plv. lid), Mw. L.P. de Wit-de Rooij, P.A. Zoon.
Communicatieondersteuning
Mw. drs. C.M. Bartman.
Afwezig m.k.
Mw. dr. M.H. Leijenaar (extern lid), G.J.M.A. Le Belle (lid vanuit PS), drs. H.K. Bos (plv.
secretaris).
Ambtelijke ondersteuning:
Drs. H.D. van Roon (secretaris), drs. A.G.M. Rutten (bestuurszaken).
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de heer
Bond die voor het eerst deelneemt aan de besprekingen.
2. Verslag van de vergadering van de CBE van 7 november 2002
3. Ingekomen en uitgegane stukken, vaststellen vergaderdata 2003
De volgende vergaderdata worden vastgesteld voor 2003: 16 januari (eerder vastgesteld), 19
maart, 17 april, 5 juni, 10 juli (reserve), 4 september, 23 oktober, 27 november. Ook
gereserveerd blijft 15 januari 2004.
4. Stand van zaken evaluatieonderzoeken
Ad 7 De streekplannen Waterland en Kennemerland
In mei dient de commissie de meta-evaluatie af te ronden.
Ad 12 Provinciaal Monumentenbeleid
De voorzitter, de heer Ernsting, merkt op dat bij transformatie van CBE naar
Rekenkamerfunctie, doelmatigheid nog centraler komt te staan.
Ad 14. Gebiedsgericht beleid.
Mw. Wildekamp wil voorlopig geen opdracht geven voor een evaluatieonderzoek van NoordHolland midden. De heer Van Roon stelt dat de commissie snel aan de slag zou moeten gaan
als men de resultaten van de evaluatie beschikbaar wil hebben voor het nieuwe
collegeprogramma. De heer Ernsting stelt dat in ieder geval de gebruikelijke werkwijze
toegepast zal moeten worden, met inschakeling van de betrokken statencommissie. De heer
Zoon vraagt in de beleidsschets aandacht te besteden aan de ontstaansgeschiedenis van het
gebiedsgericht beleid, zoals het Pact van Wieringen en de aanstelling van accountmanagers
bij aanvang van de collegeperiode. Besloten wordt uit de CBE aan te wijzen, belast met het
onderzoek gebiedsgericht beleid: de heer van der Kolk (voorzitter), mw. De Wit (lid) en mw.
Leijenaar (lid).

Ad 17 Quick scan. De commissie zal hierover een besluit nemen als mw. Leijenaar terug is.
5. Brainstorm over de werkzaamheden in 2003.
De voorzitter heeft een heel goed gevoel overgehouden aan 11 november. Mevrouw de Wit
zegt dat de discussie over de vormgeving al gestart is. De verwachting is dat bij de
collegeonderhandelingen beslist zal worden over de vormgeving van de rekenkamerfunctie. In
maart zal de commissie een brief sturen aan PS met het advies om de zittende leden te
herbenoemen tot November in afwachting van de installatie van de “rekenkamer”. De leden
zullen zich beraden op mogelijke externe nieuwe leden.
6. Vaststellen aan duale werkwijze aangepaste protocol.
De secretaris verwerkt de opmerkingen van de CBE in het onderzoeksprotocol.
7. Vaststellen vorm en uitvoering jaarverslag 2002.
Mw. Bartman verwerkt in het Jaarverslag ook elementen van interviews met mensen die
betrokken zijn bij de beleidsterreinen waarover de CBE onderzoek heeft laten uitvoeren, een
oordeel gegeven heeft en aanbevelingen gedaan heeft. “Veel veld in het Jaarverslag”, aldus de
heer Van der Kolk. Mw. De Wit suggereert ook op te nemen of het veld iets overgenomen
heeft van de aanbevelingen. Het Jaarverslag is een visitekaartje van de CBE voor de nieuwe
staten. De heer Van der Kolk vraagt in het Jaarverslag ook een poging te doen om het
maatschappelijk middenveld te benoemen in de provincie.
8. Rondvraag.
Eerstvolgende vergadering is op 16 december van 17.30-19.30, en is gewijd aan
gebiedsgericht beleid.
9. Sluiting.
De voorzitter, de heer Ernsting sluit de vergadeing.
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