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Onderwerp

Beantwoording vragen fractie VVD Brabant over De Atlas - Sport
Datum

15 december 2020
Ons kenmerk

Geachte mevrouw Scholder,

C2272713/4795988
Uw kenmerk

Bij brief van 20 november 2020, ingekomen op 20 november 2020, heeft u
namens de VVD fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

M.P.A. (Matthijs) Mol

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

1. Hoe kan het dat het verschil, in deelname aan sport, tussen de grootste 5
gemeenten van Brabant zo ontzettend groot is?

Email

Antwoord:
De Atlas plaatst de 50 grootste steden van Nederland in een ranglijst van
sportdeelname. De posities van de 5 grootste Brabantse steden op deze ranglijst
doen grotere verschillen vermoeden dan de onderliggende waarden in
sportdeelname daadwerkelijk laten zien. De sportdeelname in deze steden zit
tussen de 49% en 55% (gemiddeld in Nederland is 52%); het percentage
inwoners dat de beweegnorm haalt zit ook tussen de 49% en 55% (gemiddeld
in Nederland is 51%).

Bijlage(n)

Het verschil tussen de resultaten wordt verklaard door een combinatie van
facetten zoals lokale beleidskeuzes, sociale cohesie, historie, sportaanbod. De
sterkste correlatie wordt echter gelegd tussen sociaaleconomische status van de
inwoners en sportparticipatie. In alle onderzoeken komt naar voren dat mensen
met een hoger inkomen en opleidingsniveau meer sporten en bewegen dan
mensen met een lagere sociaaleconomische status. Zo wonen in steden als Den
Bosch, Breda en Eindhoven procentueel meer mensen met een hoger
opleidingsniveau en inkomen dan bijvoorbeeld in Tilburg en Helmond
(respectievelijk plaatsen 5, 7 en 11 versus 28 en 45 in de ranglijst van steden
met hoogste sociaaleconomische status). Deze verschillen lijken ook in de
gegevens van de Atlas gecorreleerd met een hogere sportparticipatie.

mpmol@brabant.nl
Sportdeelname per provincie 2020

2. Wat gaat GS eraan doen om deze verschillen tussen steden (B5) en regio's
(West-Brabant t.o.v. Noordoost-Brabant) voor heel Brabant recht te trekken?

Datum

Antwoord: In de eerste plaats zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor
sportparticipatie in hun gemeente. Tegelijkertijd richt het provinciale sportbeleid
richt zich, als onderdeel van het beleidskader Vrije Tijd, Sport en Cultuur, op een
samenwerking met zowel de steden als de kleinere gemeenten in Brabant. De
steden vervullen vaak een centrumfunctie voor de omliggende regio. Daarom
wordt de samenwerking op zowel regionaal als B5-verband gezocht.
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3. Wat is de verklaring van GS over de onder gemiddelde deelname aan sport
in Brabant?
Antwoord: Uit de data van de Atlas is niet goed op te maken hoe de provincie
als geheel presteert ten opzichte van andere provincies. Op basis van
onderzoek van Mulier Instituut ‘sportdeelname per provincie’, 2020 (bijlage) zijn
hier beter conclusies over te trekken. Het blijkt dat Brabant niet ondergemiddeld
deelneemt aan sport, maar juist bovengemiddeld presteert in sportdeelname ten
opzichte van wat verwacht mag worden als gekeken wordt naar
sociaaleconomische status. Brabanders scoren weliswaar iets ondergemiddeld in
het voldoen aan de beweegrichtlijnen (50% in Brabant versus 52% in
Nederland) maar in de categorie ‘wekelijkse sportdeelname’ staat Brabant op
een gedeeld derde plaats achter provincies met een traditioneel hoge
sociaaleconomische status en sportparticipatie als Utrecht en Noord-Holland.
Brabant scoort in deze categorie 53% versus 51% gemiddeld in Nederland.

4. Hoe willen Gedeputeerde Staten de uitkomsten van de atlas specifiek vertalen
naar het nieuwe beleidskader sport?
Antwoord: De conclusies die uit de Atlas te trekken zijn komen overeen met de
conclusies die uit eerdere onderzoeken en ook de SWOT-analyse Vrije Tijd,
Cultuur en Sport te trekken zijn. In het nieuwe beleidskader is aandacht voor
sportparticipatie in via sportevenementen, sportinnovatie en wordt er ingezet op
inclusief sporten als verbreding van de reeds bestaande inzet op Uniek Sporten.
Bij de beweging van Uniek Sporten naar Inclusief Sporten verbreden we de
doelgroep van mensen met een beperking of chronische aandoening naar
iedereen die een drempel om te gaan sporten ervaart, ongeacht de uitdaging
die men ervaart.
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Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen
besluit,

Datum

15 december 2020
Ons kenmerk

namens deze,
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A. Doedens,
programmamanager Cultuur, Sport en Erfgoed
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door
de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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