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Onderwerp/probleem
• Wat is het onderwerp/probleem
• Hoe is het onderwerp op de agenda gekomen/het probleem ontstaan
• Is de problematiek helder 
• Is een publiek en provinciaal belang in het geding

Beleid
• Sluit het voorgestelde beleid aan bij provinciale kerntaken
• Indien dat niet het geval is, waarom is toch beleid wenselijk
• Wat is de beleidsvrijheid van de provincie
• Waarom is voor dit beleid gekozen
• Wat is de relatie tussen het beleid en het gesignaleerde probleem 
• Is een evaluatie beschikbaar van voorafgaand beleid
• Zijn nut en noodzaak en wenselijkheid van het beleid duidelijk 
• Zijn alternatieven onderzocht, op grond waarvan zijn die verworpen
• Wat zijn ervaringen elders
• Is er maatschappelijk draagvlak voor het beleid
• Indien dat niet het geval is, hoe kan draagvlak georganiseerd worden
• Leiden de beoogde beleidsinspanningen tot afname van beleidsinspanningen elders 
• Kan het beleid in een tijdslijn worden uitgezet 
• Zijn de risico’s in kaart gebracht
• Hoe wordt omgegaan met deze risico’s 

Doelen
• Wat zijn de doelen van het beleid
• Zijn de doelen gericht op maatschappelijke effecten
• Zijn de doelen gericht op prestaties
• Is duidelijk met welke prestaties en middelen de doelen gerealiseerd moeten worden
• Is duidelijk voor wie het beleid bedoeld is
• Is het einddoel eenduidig omschreven
• Zijn begrippen scherp en meetbaar gedefinieerd
• Zijn de doelen afgestemd met andere relevante partijen
• Zijn de doelen realistisch
• Is duidelijk wanneer de doelen moeten zijn bereikt
• Is duidelijk wanneer de doelen ook echt zijn bereikt
• Zijn er afspraken over hoe omgegaan wordt met tussentijdse wijzigingen van de 

doelen 
• Welke tussenstappen en mijlpalen worden gehanteerd
• Zijn de doelen verenigbaar met andere provinciale beleidsdoelen 
• Zijn de doelen van betrokken partijen consistent met elkaar

Actoren
• Welke actoren spelen een rol
• Welke rol spelen deze actoren

• Hoe verhouden die rollen zich tot elkaar
• Is betrokkenheid van andere partijen nodig of wenselijk om het beleid succesvol uit te

voeren
• Op welke manier is die betrokkenheid vormgegeven 
• Wordt daarvoor een onderbouwing gegeven

Instrumenten
• Voor welke instrumenten is gekozen
• Zijn de doelen te bereiken met het voorgestelde instrumentarium
• Welke argumentatie ligt ten grondslag aan de keuze van de instrumenten
• Zijn alternatieve instrumenten overwogen
• Wie heeft de regie over de in te zetten instrumenten 

Financieel kader
• Zijn voldoende middelen beschikbaar voor een goede implementatie 
• Wat zijn de baten en lasten in meerjarig perspectief
• Wat zijn de benodigde apparaatskosten (personeelslasten en indirecte kosten)
• Wat zijn de benodigde kapitaallasten (afschrijvingen en rente)

Uitvoering
• Heeft een uitvoeringstoets plaatsgevonden, met aandacht voor de consequenties van

het beleid, de onderbouwing van de benodigde middelen en inzicht in noodzakelijke
randvoorwaarden

• Is de uitvoeringsorganisatie helder gepositioneerd
• Is sprake van een adequate opzet van de administratieve organisatie
• Is sprake van een adequate opzet van het systeem van interne controle 
• Zijn er goede procesafspraken gemaakt
• Is er voldoende draagvlak onder de professionals voor het beleid 
• Kan het beleid gehandhaafd worden
• Is helder wanneer en waarop tijdens de uitvoering kan worden bijgestuurd

Relatie PS-GS
• Zijn de formele posities van GS en PS helder
• Is vastgelegd hoe kaderstelling, uitvoering, (bij)sturing en controle worden 

vormgegeven
• Is vastgelegd hoe GS omgaan met ‘wensen en bedenkingen’ van PS 
• Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de actieve informatieplicht van GS
• Zijn er afspraken over momenten waarop over de uitvoering wordt gerapporteerd
• Is vastgelegd aan welke eisen rapportages over de uitvoering moeten voldoen
• Sluit de informatievoorziening aan bij de documenten uit planning en control cyclus
• Zijn er afspraken over tussentijdse evaluaties over de voortgang 
• Is afgesproken hoe wordt omgegaan met aspecten vertrouwelijkheid en 

geheimhouding
• Welke afspraken zijn gemaakt over eindevaluaties
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