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Statencommissies Economie, Duurzaamheid, Ruimte en Bestuur

Agendapunt: mededelingen
Aard van de bespreking: Informeren en instemming met procesvoorstel
Onderwerp: Indicatoren - vervolg
Inhoud
Wat is de bedoeling van de behandeling?

Wat wordt er van Commissie gevraagd?

De begeleidingscommissie P&C heeft haar opdracht om
indicatoren te ontwikkelen voor de P&C cyclus
geëvalueerd. Zij komt, mede naar aanleiding van de
reactie van GS om nieuwe indicatoren te toe te passen,
met een advies aan de 4 Statencommissies.
Kennisnemen van de evaluatie van het proces rondom
indicatoren (1 – 4) en in te stemmen met de adviezen (5,
6) van de begeleidingscommissie P&C en akkoord te gaan
met voorgesteld proces.

De begeleidingscommissie:
1.kijkt tevreden terug op het gestarte proces naar aanvullende indicatoren en dit initiatief van de staten
en de betrokkenheid van alle commissies en de ambtelijke organisatie daarbij;
2.ziet de 3 nieuwe indicatoren in de programmabegroting als eerste stap in de goede richting. Er is een
proces in gang gezet dat zijn vervolg moet krijgen en waarover continue gesproken moet worden: wat
hebben we nodig om te kunnen sturen op doelen (en zijn die daarvoor voldoende geformuleerd);
3.constateert dat vanuit alle commissies de behoefte klinkt aan (sturings-) informatie. De behoeftes
verschillen van aard en niveau;
4.constateert dat het lastig is om een gezamenlijk beeld te krijgen van de behoefte aan
sturingsinformatie. Er is nu geen eenheid in taal over indicatoren (meetbare gegevens, waardeoordeel,
kwalitatieve duiding), te veel verschil in lading van termen en relaties tussen doelen en metingen;
5.adviseert om aan het begin van de nieuwe statenperiode te investeren in eenheid van taal en een
duidelijk beeld over de ingewikkelde materie van sturingsinformatie (bijvoorbeeld op de 1ste
Statenconferentie en/of inwerkprogramma). Onderwerpen: welke sturingsinformatie/indicatoren heb je,
wat wordt waar onder verstaan. Suggestie is gedaan om bijvoorbeeld in startnotities als staten af te
spreken wat voor dat onderwerp meetbaar kan worden gemaakt. De wens is er dat het werken met
indicatoren een soort natuurlijke basisuitgangspunt worden.
6.wil de discussie over verbetering van de sturingsinformatie c.q. indicatoren integreren in de
intervisiegroep P&C (ervaringen borgen) en zichzelf als begeleidingscommissie opheffen.
Wat is de context van het onderwerp / in
welke context vindt behandeling plaats?

Indicatoren zijn regelmatig onderwerp van gesprek in
Provinciale Staten

Proces
Wat is de voorafgaande historie geweest?

Wat er aan vooraf ging:

9 april 2018
Statenacademie
Sturen met indicatoren: een informele en interactieve bijeenkomst onder leiding van Henk
Boshove. https://stateninformatie.flevoland.nl/Evenement/2018/04/09/StatenacademieSturen-met-indicatoren
11 april 2018
Commissie Bestuur
Presentatie: “Sturen met indicatoren”.
https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/Statencommissie-Bestuur/2018/11april/15:30
Welke indicatoren hebben PS nodig voor het juiste politieke debat?
De commissie Bestuur heeft zich uitgesproken:
- over de in de notitie voorgestelde werkwijze om tot indicatoren te komen;
- over het voorstel van de agendacommissies tot het instellen van een
begeleidingscommissie P&C.
23 mei 2018
Integrale commissie
Inspiratiesessie indicatoren
https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/Integrale-Statencommissie/2018/23mei/14:45
6 juni / 13 jun 2018
4 Statencommissies
Inventarisatie onderwerpen / indicatoren in de commissies Duurzaamheid, Economie,
Ruimte en Bestuur. Criteria: belangrijk voor PS als geheel, maatschappelijk relevant (ook
voor burgers), aanmerkelijke omvang in financiën,
meer kwalitatief dan kwantitatief, beleid in samenhang met uitvoering
1.Maximaal twee onderwerpen per commissie
2.Hoe meer van deze criteria gelden, des te relevanter het onderwerp
25 juli 2018
Verzoek aan GS
Verzoek van begeleidingscommissie P&C aan GS om aanvullende indicatoren op de
onderwerpen die in de 4 commissies zijn gekozen en deze indicatoren in de
programmabegroting 2019 op te nemen (25 juli 2018).
25 september 2018
Reactie van GS
Reactie van GS op verzoek nieuwe indicatoren (25 september 2018, LIS, wk 39):
https://stateninformatie.flevoland.nl/Evenement/2018/04/09/Statenacademie-Sturenmet-indicatoren
- 3 gevraagde indicatoren zijn opgenomen in Programmabegroting 2019
- 2 indicatoren hebben nadere uitwerking nodig (opnamen in Programmabegroting
2020)
- overige gevraagde informatie (4) is niet te vatten in een of enkele indicatoren.
Presentatie van dit soort gegevens passen beter in een (jaarlijkse trendmonitor).

Hoe gaat het na deze ronde verder?

Sturingsinformatie/indicatoren wordt:
-onderdeel van de 1ste Statenconferentie en/of
inwerkprogramma van de nieuwe Statenperiode
-(weer) onderdeel van de intervisiegroep P&C (of
nieuwe groep in nieuwe Statenperiode)

