Aanbevelingen evaluatie verbonden partijen 2019

Aanbeveling 1: Verbeter de monitoring ten aanzien van het beoogde publiek belang van
verbonden partijen die door GS actief en langdurig worden ingezet.
De monitoring van de mate van realisatie van provinciale doelstellingen en beoogde
maatschappelijke effecten door verbonden partijen kan verbeteren door het scherper
benoemen en vastleggen van output (prestaties) en waar mogelijk outcome (effecten)
indicatoren.
Daarmee kan de provincie, onderbouwd met monitoringgegevens, haar inzicht in de mate
van effectiviteit van de verschillende verbonden partijen verbeteren en uiteindelijk ook haar
strategische aansturing beter vormgeven. Om de effectiviteit van verbonden partijen beter
inzichtelijk te maken, is het van belang dat een aantal vragen in ieder geval beantwoord
worden:
•
•
•
•

•

Welke publiek belang dient deelname aan het de verbonden partij?
Op welke wijze (met welke activiteiten) draagt de verbonden partij bij aan dit
publiek belang?
Welke concrete doelstellingen horen daarbij voor de verbonden partij?
Waarom is er ooit voor de verbonden partij gekozen en waarom is het nog steeds
het beste instrument voor bovenstaand publiek belang en de daaruit volgende
doelen?
Zijn er evaluaties voorzien? Zo nee, is het wenselijk om deze af te spreken?

Met name de vertaling van het publiek belang naar concretere doelstellingen (een gedegen
beleidsonderbouwing) ontbreekt nog regelmatig, waardoor ook geen relevante indicatoren
benoemd kunnen worden. Daarnaast is het belangrijk dat de antwoorden op bovenstaande
vragen vertaald worden naar de invulling van de strategische aansturing: hoe wordt de
aansturing zo ingericht dat de deelname aan het instrument zo goed mogelijk bijdraagt aan
het publiek belang.
Hoe uitwerking gegeven wordt aan deze aanbeveling is maatwerk per verbonden partij. Als
een verbonden partij (actief) ingezet wordt voor een publiek belang en als er sprake is van
een beleidskeuze om het instrument in te zetten, dan is monitoring ten aanzien van het
beoogd publiek belang in ieder geval gewenst. Is daar geen sprake van dan is een beperktere
inzet op monitoring mogelijk. In het onderstaande kader worden hiervan voorbeelden
gegeven.
Geen maatschappelijke opgave (meer)

Met een aantal verbonden partijen streeft
de provincie geen (of niet
langer een) specifiek publiek belang na.
Voorbeelden: N.V. Bank Nederlandse
Gemeenten of de Nederlandse
Waterschapsbank N.V.

(Wettelijke) verplichting/ interprovinciale
verplichting

Een aantal verbonden partijen vloeien voort
uit wettelijke verplichtingen of een afspraak
tussen provincies onderling.

In uittreding / In afbouw

Voorbeelden: Fonds nazorg gesloten
stortplaatsen Provincie Noord-Holland,
Vereniging Interprovinciaal Overleg
Bij een aantal verbonden partijen heeft de
provincie aangegeven, in de nabije
toekomst, geen deel meer te willen te
nemen. Sommige
verbonden partijen lopen in de nabije
toekomst af.
Voorbeelden: Stichting Gooisch
Natuurreservaat, Life Sciences Fund
Amsterdam B.V.

Aanbeveling 2: Zorg voor verdere doorontwikkeling van het opdrachtgeverschap aan
verbonden partijen.
Een verdere doorontwikkeling van het opdrachtgeverschap is mogelijk. Hierbij kan een
portfoliobenadering van meerwaarde zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld worden nagegaan óf een
verbonden partij actief wordt ingezet als instrument voor een publiek belang, of deelname
aan de verbonden partij vervolgens ook bijdraagt aan het (provinciaal) publiek belang en
risico’s van deelname (in brede zin: financiële, bestuurlijke, juridische, uitvoerings- en
communicatierisico’s) acceptabel blijven, inclusief het risico op ‘lock-in’ (zie hieronder).
Ook helpt het de provincie in het verkrijgen van een compleet beeld van de risico’s van alle
verbonden partijen. Tevens kan een centraal perspectief bijdragen aan kennisuitwisseling,
bijvoorbeeld op het gebied van ‘lessons learned’, monitoring en kan het behulpzaam zijn bij
het aangaan van nieuwe verbonden partijen en het verder aanjagen van de
professionalisering.

Aanbeveling 3: Zorg voor een goede borging van het opdrachtgeverschap, de strategische
aansturing en de zorgvuldige inrichting van de verbonden partij wanneer de provincie er
voor kiest om meerdere verbonden partijen in te zetten voor hetzelfde beleidsdoel.
Als de provincie meerdere verbonden partijen inzet voor één beleidsdoel, moet voor
betrokken partijen en buitenstaanders helder zijn hoe deze instrumenten op elkaar
ingrijpen. Dit vraagt om transparantie en extra inzet met betrekking tot de provinciale rollen
van goed opdrachtgeverschap, strategische aansturing en een eenduidige inrichting van het
instrumentarium waarover alle partijen het eens zijn. Als die aspecten niet op orde zijn,
bestaat er in potentie een kans op conflicterende rollen.

