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Beantwoording statenvraag 08-04-2020 Lutmers (FvD) over
beleidsmonitoring doeltreffendheid en doelmatigheid (MIT).

Geachte Statenleden,

In de procedurevergadering van 08-04-2020 heeft Statenlid dhr. Lutmers (FvD) mondeling een
vraag gesteld naar aanleiding van het doeltreffendheidsrapport MKB
Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT).
De vraag ging over wat GS ervan zou kunnen weerhouden om bij beleidsevaluaties van het
beleidsinstrument subsidies, waaronder die van het MIT, naast de doeltreffendheid ook de
doelmatigheid te monitoren en daartoe art. 7 van de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland
2013 (Asv) aan te (doen) passen.
De beantwoording van de Statenvraag is als volgt:
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.

Conform het verzoek van de Staten wordt elke 2 jaar gerapporteerd over de doeltreffendheid van
één van de vier beleidsinstrumenten van de provincie, namelijk over subsidieregelingen. Op dit
moment vindt deze beleidsevaluatie opnieuw plaats en zal begin 2021 resulteren in een rapport
voor de Staten, waarbij in een groeiproces een volgende stap in volwassenheid zal zijn gezet.
Zie voor de vorige rapportage met een kleine 60 beleidsonderwerpen naast de MIT:
https://staten.zuidholland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/2019/Statencommissie_B
estuur_en_Middelen_23_januari_2019# (bespreekstuk 5d).

De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Doelmatigheid is de overtreffende trap van doeltreffendheid. Zoals gedefinieerd is
doeltreffendheid de mate waarin een doel wordt getroffen. Daarbovenop is doelmatigheid zowel
de mate waarin het doel wordt getroffen, als wel de hoeveelheid (beleids)inspanning in middelen
en mankracht die dit heeft gekost. De vraag die hierbij hoort is: of het ook met een andere inzet
van middelen en mankracht had gekund.
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Het lijkt logisch om bij doelmatigheidsonderzoek ook de andere drie beleidsinstrumenten (i.c.
aanbesteding, beïnvloeding en communicatie, wet- en regelgeving) mee te nemen, dus niet
subsidies alleen. Deze bredere aanpak wordt op dit moment verkend, mede in het licht van
Omgevingsbeleid, hierop wordt in ander verband teruggekomen. Ook zal daarbij het al dan niet
opnemen in de Asv worden overwogen, hoewel dit in eerste instantie niet logisch lijkt vanwege
het boven aangegeven bredere karakter van doelmatigheidsonderzoeken.
Gezien hier sprake is van een groeiproces, kan overwogen worden om u iets frequenter te
informeren over de voortgang van dit soort beleidsevaluaties. Naast de aangegeven
beleidsevaluatie naar de doeltreffendheid van subsidies is daartoe ook met name de Lange
Termijn Agenda van Omgevingsbeleid (LTA) een goed vehikel gebleken.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

dr. W.H. (Willy) de Zoete
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