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Aan de Provinciale Statenleden van
Noord-Holland, Groningen en Fryslan

Leeuwarden, 19 juli 2018

Geachte Staten leden,
Eerder dit jaar heeft u gesproken over het onderzoeksrapport "Het Waddenfonds
gemonitord" van de Noordelijke en Randstedelijke Rekenkamer. In dit rapport deden
de rekenkamers uw Staten de aanbeveling te besluiten dat er voor 1 mei 2018 er "een
monitoring- en evaluatiesysteem moet zijn vastgesteld, dat inzicht geeft in de mate
waarin gesubsidieerde projecten (zowel majeure als thematische projecten) bijdragen
aan de Waddenfonds-doelen. In de subsidieafspraken dient dit te worden
opgenomen."
In onze reactie d.d. 12 december 2017 op het rekenkamerrapport, heeft het dagelijks
bestuur van het Waddenfonds gemeld dat zij voor de zomer van 2018 een besluit
wilde nemen over de vaststelling van een monitorings- en evaluatiesysteem. Het
Waddenfonds had namelijk al eerder dat jaar een taskforce ingesteld, om uitwerking
te geven aan een systeem van monitoring en evaluatie. Dit systeem moest het
mogelijk maken te bepalen in welke mate de projecten bijdragen aan de
Waddenfondsdoelen. Het Waddenfonds liep hiermee feitelijk vooruit op de
aanbeveling van de rekenkamers.
De Taskforce kreeg de opdracht om voor de zomer van 2018 tot een systematiek en
werkwijze Monitoring en Evaluatie Waddenfonds te komen. In juni heeft de Taskforce
het monitorings- en evaluatiesysteem aan het dagelijks bestuur gepresenteerd. Het
systeem is in samenspraak met onder andere provincieambtenaren en leden van de
Waddenacademie tot stand gekomen.
Het dagelijks bestuur is zeer content met hetgeen er ontwikkeld is. Het systeem maakt
het mogelijk de resultaten en effecten van de projecten die door het Waddenfonds
gesubsidieerd worden, gestructureerd te monitoren en periodiek te evalueren.
Met het algemeen bestuur van het Waddenfonds is afgesproken dat het monitoringsen evaluatiesysteem direct na het zomerreces aan hen gepresenteerd wordt. Hierna
zal het systeem actief worden ingezet.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.
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