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Motie monitoring en evaluatie

De raad van de gemeente Dronten, in vergadering bijeen  d.d 5 november 2020
gehoord de beraadslagingen (over het voorstel Programmabegroting 2021),

Constaterende dat
 Het van belang is de uitvoering van de besluiten te blijven volgen en waar nodig 

bij te stellen;
 Als dit op een gestructureerde wijze gebeurt, de ervaringen ook betrokken kan 

worden bij nieuw beleid;
 De Raad, het college en de ambtelijke organisatie meermaals heeft aangegeven 

hier graag aandacht voor te hebben;
 De Raad in het Zero Based Budgetting (ZBB)-traject (‘blanco begroten’) veel 

aandacht heeft voor indicatoren, beleidskeuzes en het volgen van beleid;
 Het in aanloop naar dit proces al van belang is om ervaring op te doen wat de 

Raad, het college en ambtelijke organisatie goed vindt werken. Dat verbeteringen 
niet hoeven te wachten totdat het ZBB-traject is afgerond, maar juist in aanloop 
betrokken wordt;

 Het daarom van belang is om nu al direct ervaringen op te doen en hier stappen 
in te zetten;

Van mening dat
 Bij alle raadsvoorstellen met een budgettair beslag van minimaal 50.000 (zowel 

incidenteel als structureel) een zogenaamde ‘doelmatigheid en doeltreffendheid’-
paragraaf dient te worden opgenomen en dat hier op een ordentelijke en 
gestructureerde wijze in ieder geval de P&C-producten over moet worden 
gerapporteerd.  

Verzoekt het college 
 In ieder geval in elke Raadsvoorstel met een budgettair beslag van 50.000 (zowel 

incidenteel als structureel) of meer de volgende zes onderwerpen expliciet in een 
aparte paragraaf in het raadsvoorstel te behandelen:

o Formuleren doelstellingen (SMART)
o Toelichting op keuze voor beleidsinstrument(en)
o De beoogde doeltreffendheid van het voorgestelde beleid
o De beoogde doelmatigheid van het voorgestelde beleid
o Wijze van monitoring en evaluatie (waar, wanneer, hoe)
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o Het maatschappelijke effect waar de beleidsdoel aan bijdraagt

 Hierover een pilot te houden tot en met maart 2021, de resultaten met de Raad te 
evalueren en in samenspraak de uitkomst te betrekken bij ZBB-proces.

 Indien voldoende geëvalueerd ver deze informatie in de P&C-producten in de 
nieuw te vormen paragraaf ‘doelmatigheid en doeltreffendheid’ op overzichtelijk 
en gestructureerde wijze (bijvoorbeeld via een tabel met per Raadsbesluit, 
budgettaire omvang, de wijze van monitoring en de beoogde evaluatie) te 
rapporteren en in ieder geval bij de behandeling van de jaarlijkse 
voortgangsrapportage hierover in het Raadsbesluit een beslispunt over op te 
nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.


