
Het doelenschema in de beleidsontwikkelings- 

en uitvoeringscyclus 

Algemeen
De partners in de regio: Provincie, gemeenten, BrabantStad en maatschappelijke
organisaties bepalen gezamenlijk welke activiteiten ze willen ondernemen, of deze tot
het gewenste resultaat leiden en waar bijsturing nodig is. Leidraad daarvoor is het
doelenschema met doelen, effecten en prestaties. Van beleid naar uitvoering wordt
een aantal stappen doorlopen. Elke stap levert een product op. In schema 1 zijn de
producten in de beleidsontwikkelings- en uitvoeringscyclus geplaatst. In schema 2 zijn
de instrumenten die we gebruiken om tot de producten te komen toegevoegd.
Schema 3 laat zien wie over welk product besluit. 

Schema 1: producten
De eerste stap in het proces is het opstellen van de kaders, waarbinnen de partners
hun activiteiten uitvoeren. Daarvoor is de nota Kaders en ambities (1) opgesteld, met
een looptijd van 2006 tot 2020. De hoofdlijnen uit Kaders en Ambities zijn uitgewerkt
in de Dynamische beleidsagenda (2) met een looptijd van vijf jaar. 
De Dynamische beleidsagenda wordt tot 2020 elke 2 jaar geactualiseerd. Dit product
geeft een overzicht van de activiteiten op hoofdlijnen die de verschillende partijen
ondernemen om de doelstellingen uit Kaders en Ambities waar te maken.
Vervolgens zijn in het Meerjarig maatregelenpakket (3) voor een periode van 5 jaar de
activiteiten concreet uitgewerkt. De maatregelenpakketten zijn toegespitst op de 
verschillende regio’s en Brabantstad en worden elke 2 jaar geactualiseerd. Op basis
van het Meerjarig maatregelenpakket wordt een Jaarlijks uitvoeringsprogramma (4)
opgesteld, dat bestaat uit projecten die klaar zijn voor uitvoering. Na vaststelling van
het Jaarlijks uitvoeringsprogramma vindt de Uitvoering van projecten (5) plaats. Tot slot
stelt de Provincie samen met de regionale partners een Jaarlijks voortgangsrapport (6)
op, dat de uitvoering evalueert en het effect daarvan in relatie tot de gestelde doelen
beschrijft. Het jaarlijks voortgangsrapport kan aanleiding zijn tot een bijstelling van
doelen en/of activiteiten.

Schema 2: instrumenten
Om het (regionale) uitvoeringsproces te ondersteunen zijn instrumenten ontwikkeld.
Met behulp van de Prioriteringsmethodiek PVVP voert de regio met de provincie de 
discussie over de kwaliteit van projecten voor het Jaarlijks uitvoeringsprogramma.
Daarnaast is een Cofinancieringsregeling opgesteld, waarin is opgenomen onder welke
voorwaarden de Provincie cofinanciering toekent aan projecten in het ‘Jaarlijks 
uitvoeringsprogramma’. Het instrument Monitoring levert informatie om te kunnen
evalueren. Daarmee kunnen de partners in de regio’s en BrabantStad een discussie
voeren over geboekte resultaten. De uitkomst van deze discussie wordt gebruikt voor
de start van de volgende cyclus van beleidsagenda via meerjarig maatregelenpakket
naar een nieuw uitvoeringsprogramma.
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Schema 3: besluitvorming
De partners hebben verschillende rollen in de beleidsontwikkelings- en uitvoerings-
cyclus. Vaststelling van de nota Kaders en ambities is een bevoegdheid van Provinciale
Staten (PS), terwijl de Dynamische beleidsagenda (die over de uitvoering van het
beleid gaat) een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten (GS) is. De provinciale com-
missie Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid (commissie  EMG) adviseert GS
vooraf. Het ‘Meerjarig maatregelenpakket’ is een product van de regio/BrabantStad
en wordt in een regionaal bestuurlijk convenant vastgelegd. De gedeputeerde 
vertegenwoordigt de Provincie bestuurlijk in de regio. In de jaarlijkse Regionale
Uitvoeringsprogramma’s worden de financiële bijdragen vastgelegd. GS stelt de 
uitvoeringsprogramma’s als onderdeel van het Brabants MIT in een bijlage bij de 
provinciale begroting vast. Vervolgens stellen PS de provinciale begroting zelf vast. 
Bij de uitvoering van projecten zijn meerdere partijen betrokken: gemeenten, Rijk,
maatschappelijke organisaties etc. Het Jaarlijks voortgangsrapport is een coproductie
van de regionale partners met informatie van alle betrokkenen. 
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Regio en provincie

Diverse partijen

 GS stellen vast: bijlage bij begroting
PS stellen begroting vast



Regio spreekt uit:
bestuurlijk convenant

GS stellen vast, gehoord de cie EMG

PS stellen vast
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Toelichting op het doelenschema

Het doelenschema bestaat uit twee onderdelen:
een inhoudelijk doelenschema; 
een procesmatig doelenschema.

Het inhoudelijke schema geeft een overzicht van de doelen die de Provincie 
nastreeft, onderverdeeld naar de drie pijlers van de Telos-driehoek: de economische,
sociaal-culturele en ecologische pijler. Per doel is uitgewerkt welke effecten de
Provincie nastreeft (wat willen we bereiken) en welke prestaties daarvoor moeten
worden geleverd (wat gaan we doen). Het doelenschema is daarmee het instrument
om de monitoring en evaluatie van het PVVP in te vullen.

Het proces schema geeft een overzicht van de werkwijze waarmee de Provincie de
inhoudelijke doelen wil bereiken. Ook hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de
beoogde effecten en de prestaties die daarvoor geleverd moeten worden.

De beide doelenschema’s samen leggen daarmee de verbinding tussen het PVVP-
beleid (doelen), de Dynamische Beleidsagenda (activiteiten) en de monitoring en
evaluatie van beleid en uitvoering. Op de achterzijde van het doelenschema is aan de
hand van een drietal schema’s verder uitgewerkt op welke wijze de verschillende 
producten en instrumenten worden ingezet in de beleids- en uitvoeringscyclus. 
Ook komt de besluitvorming in deze cyclus aan de orde.    

De in rood opgenomen nummers (bijvoorbeeld (E.O.10)) verwijzen naar de
Essentiële onderdelen van het PVVP.
De in zwart opgenomen nummers (bijvoorbeeld (2.1.1)) verwijzen naar de 
bijbehorende activiteiten uit de Dynamische beleidsagenda.
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