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1. Beslispunten 

     
1. te onderschrijven de algemene conclusie uit het rekenkamerrapport Ge-

valstudie doeltreffendheid subsidie CMO Flevoland;  
2. te onderschrijven de twee deelconclusies uit het rekenkamerrapport Ge-

valstudie doeltreffendheid subsidie CMO Flevoland;  
3. de 4 algemene aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Gevalstudie 

doeltreffendheid subsidie CMO Flevoland over te nemen;  
4. kennis te nemen van de Handreiking evaluatie doeltreffendheid provinci-

ale subsidies voor PS en GS; 
5. het college van Gedeputeerde Staten te verzoeken de monitoring van de 

aanbevelingen inzichtelijk te maken via de Planning en Control cyclus. 
 
 
2. Inleiding 

 Inzicht in de doeltreffendheid van subsidies is belangrijk en de uitvoering 
van evaluaties kan beter. Dat is gebleken uit het eerder door de Rrk uitge-
brachte rapport ‘Inzicht in doeltreffendheid van subsidies’ (maart 2012). Met 
een handreiking voor het evalueren van subsidies wil de Rekenkamer de pro-
vincie hierbij ondersteunen    

 

3. Beoogd effect   
Het nemen van een besluit over de aanbevelingen van de Rekenkamer. Hier-
mee wordt recht gedaan aan de positie die de Rekenkamer heeft op basis van 
artikel 79 van de Provinciewet. Het rapport bevat een algemene conclusie (p. 
6), een tweetal deelconclusies en een viertal algemene aanbevelingen (p. 9). 
Tevens is in het rapport een reactie van het college van Gedeputeerde Staten 
(pagina 11- 12)opgenomen.  
   

 

4. Advies uit de Opinieronde 
      

 
5. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 
 

gehoord het advies van de Opinieronde van 12 december 2012 
 

     BESLUITEN: 
 
1. te onderschrijven de algemene conclusie uit het rekenkamerrapport Ge-

valstudie doeltreffendheid subsidie CMO Flevoland;  
2. te onderschrijven de twee deelconclusies uit het rekenkamerrapport Ge-

valstudie doeltreffendheid subsidie CMO Flevoland;  
3. de 4 algemene aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Gevalstudie 

doeltreffendheid subsidie CMO Flevoland over te nemen;  
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4. het college van Gedeputeerde Staten te verzoeken de monitoring van de aanbevelingen in-
zichtelijk te maken via de Planning en Control cyclus. 

 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 12 december 2012 (ov) / 16 
januari 2013. 
 
griffier,                               voorzitter, 
 
6. Bijlagen 

      
Bijlage I algemene conclusie, deelconclusies en aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport  Ge-
valstudie doeltreffendheid subsidie CMO Flevoland, behorende bij het besluit. 
 
 
Algemene conclusie: Het is aannemelijk dat de subsidie aan CMO Flevoland doeltreffend is ge-
weest, maar het is niet vast te stellen in welke mate omdat de beoogde prestaties en het beoogde 
doel niet meetbaar zijn opgesteld.  
 
Deelconclusie 1: De kwaliteit van het beleidskader van de subsidie aan CMO Flevoland is beperkt: 
� Het beoogde doel om de sociale kwaliteit van Flevoland te verbeteren is niet specifiek, meetbaar 
en tijdgebonden. De provincie heeft geen relatie gelegd tussen het achterblijvende voorzieningen-
niveau, de doelen op het gebied van zorg en welzijn en de subsidie aan CMO Flevoland. 
� De beoogde prestatie om tweedelijnsondersteuning aan gemeenten en zorginstellingen te bieden 
is eveneens niet specifiek, meetbaar en tijdgebonden geformuleerd. 
� In de jaarlijkse werkplannen is door CMO Flevoland wel specifiek aangegeven aan welke activitei-
ten de subsidie wordt besteed. 
� De beoogde doelen, prestaties en activiteiten vormen in principe een samenhangend geheel, maar 
de samenhang is beperkt doordat de beoogde doelen en prestaties niet specifiek, meetbaar en 
tijdgebonden zijn opgesteld. 
 
 
Deelconclusie 2: De twee nader onderzochte activiteiten van CMO Flevoland hebben tot resultaat 
geleid, waarbij het aannemelijk is dat een bijdrage wordt geleverd aan het verbeteren van de 
sociale kwaliteit van Flevoland. Het is echter niet vast te stellen in welke mate de subsidie aan CMO 
Flevoland doeltreffend is, door het ontbreken van een meetbaar doel en meetbare prestaties. Wel 
geldt dat het algemene doel van de provincie om de achterstand van Flevoland op het gebied van 
voorzieningen terug te brengen, is bereikt. Daarnaast hebben klanten van CMO Flevoland, zoals 
gemeenten en zorginstellingen, in algemene zin aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning 
door CMO Flevoland.  
 
 
Aanbevelingen 
1. Stel bij het herijken van de taak van de provincie op het gebied van het sociale domein specifie-
ke en meetbare doelen op. Op deze wijze kan worden nagegaan of het doel wordt bereikt en of het 
beleid bijdraagt aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. 
2. Werk dit meetbare doel c.q. deze meetbare doelen uit in concrete en meetbare prestaties voor 
CMO Flevoland, zodat kan worden nagegaan welke resultaten CMO Flevoland heeft behaald. 
3. Bepaal in samenspraak met CMO Flevoland op basis van de beoogde prestaties welke concrete 
activiteiten c.q. projecten worden gesubsidieerd met de subsidie van de provincie. 
4. Maak heldere afspraken met CMO Flevoland over de verantwoording van de uitgevoerde activitei-
ten, zodat duidelijk wordt of de uitgevoerde activiteiten hebben geleid tot het behalen van de 
prestaties. 


