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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Evaluatie ex art. 217a Provinciewet betreffende ‘Sportagenda Brabant Beweegt
2016-2019’
Aanleiding
Op 24 juni 2016 hebben Provinciale Staten het Statenvoorstel Sportagenda
Brabant Beweegt 2016-2019 (30/16A) vastgesteld. In dit voorstel en het
daarbij behorende uitvoeringsplan (dd. oktober 2016) zijn voor de vier
sportlijnen uniek sporten, topsportevenementen, talentontwikkeling en innovatie &
technologie doelen en beoogde prestaties aangegeven. Wij hebben beloofd om
deze te monitoren via een nulmeting medio 2016 en een evaluatie eind 2018.
Deze evaluatie is dan ook opgenomen in de Onderzoeks- en adviesagenda
2018, in het kader van Artikel 217a. Conform de verordening doelmatigheid en
doeltreffendheid informeren wij u over de opzet van dit onderzoek.
Bevoegdheid
Op grond van de Provinciewet, artikel 217a, hebben Gedeputeerde Staten de
opdracht periodiek onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid en de
doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur en Provinciale Staten
daarover verslag uit te brengen.
Kernboodschap
Centrale vraag in de evaluatie is “Hoe doelmatig en doeltreffend was het
gevoerde beleid op het gebied van sport en wat kunnen we hiervan leren voor
het nieuwe beleid?”

In het onderzoeksplan zijn de volgende vijf hoofdonderzoeksvragen
opgenomen:
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1. In hoeverre zijn de doelen en KPI’s van de Sportagenda bereikt?
Hierbij gaat het onder andere om het antwoord op de vraag in hoeverre
Brabant sociaal-maatschappelijk en economisch sterker is geworden door sport,
hoe de aangebrachte inhoudelijke focus in het sportbeleid heeft uitgewerkt en of
we verwachten dat de beoogde (output)resultaten eind 2019 zullen zijn
behaald.
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2. In hoeverre hebben de ingezette instrumenten hieraan (naar verwachting)
bijgedragen?
Deze vraag gaat over hoe effectief de verschillende rollen zijn die de provincie
op basis van de sportagenda vervult in de sport. Het gaat dan om de rol van
verbinder, van kennisdeler en van co-financier (via diverse instrumenten, zoals
begrotingssubsidies, subsidies op basis van een regeling en marktconforme
sponsorcontracten).
3. Is de provinciale rol van waaruit dit is gebeurd, nog steeds de meest
geëigende rol?
Op basis van deze vraag wordt onderzocht of de huidige activiteiten van de
provincie op sport, via de vier sportlijnen, passen bij haar positie als
middenbestuur.
4. Zijn de provinciale middelen (mensen, financiële middelen) op een effectieve
en efficiënte manier ingezet?
Deze vraag moet leiden tot een uitspraak over de verhouding tussen de inzet
van mensen (uren) en middelen (geld) en de doelen en resultaten van de
sportagenda.
5. In hoeverre is de Brabantse sportinfrastructuur toekomstbestendig?
Sport is een tijdelijk provinciaal beleidsprogramma dat eind 2019 afloopt. Door
deze vraag willen we scherp krijgen in hoeverre de Brabantse sportinfrastructuur
nu stevig staat, wat de gevolgen zijn als wij ons als provincie in de volgende
beleidsperiode uit de verschillende sportlijnen zouden terugtrekken, en welke
provinciale inzet mogelijk in de toekomst nog nodig is.
In de beantwoording van bovenstaande vragen gaan we waar mogelijk
specifiek in op de vier sportlijnen.
Voor de uitvoering van de eindevaluatie wordt een extern bureau ingezet met
zowel inhoudelijke deskundigheid als ruime ervaring met beleidsevaluaties.
Het bureau krijgt de meeste kwantitatieve informatie aangereikt uit bestaande
monitortools en evaluatierapporten. Zij zal deze informatie analyseren,
beoordelen en verrijken door aanvullend kwalitatief onderzoek (o.a. interviews)
te doen.
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Consequenties
n.v.t
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Europese en internationale zaken
n.v.t.
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Communicatie
n.v.t.
Vervolg
De evaluatie wordt uitgevoerd van juli t/m december 2018. Wij verwachten Uw
Staten begin 2019 over de resultaten te kunnen informeren.
Bijlagen
1. Onderzoeksplan Evaluatie Sportagenda Brabant Beweegt

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: de heer H.W.B. van den Berg, (073) 680 84 84,
hvdberg@brabant.nl, afdeling PPB van cluster Natuur en Milieu.
Opdrachtnemer: mevrouw T.M. Brinkhoff - Reesink, (073) 681 28 20,
tbrinkhoff@brabant.nl, afdeling Samenleving en Cultuur van cluster Cultuur en
Samenleving.
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