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Geachte leden,

Graag informeren wij u over het volgende onderwerp:
Programmering Evaluatiekader subsidies 2022.

Uw kenmerk

Inleiding
Met het Evaluatiekader Subsidies (vastgesteld door PS op 4 februari
201 3 en geactualiseerd op 1 4 januari 201 9) zet de provincie NoordHolland in op het verkrijgen van meer inzicht in de mate van
doeltreffendheid van de door haar verstrekte subsidies. Hiermee geeft
de provincie invulling aan een wettelijke taak. Het Evaluatiekader bevat
een afwegingskader aan de hand waarvan wordt bepaald welke
subsidies in aanmerking komen voor evaluatie, op basis van o.a.
omvang van de subsidie, looptijd en eerder uitgevoerde evaluaties. Alle
lopende uitvoeringsregelingen, begrotingssubsidies en de eenmalige
subsidies zijn langs dit afwegingskader gelegd.
Het vervolg van deze brief beschrijft de resultaten van de selectie van
de in 2022 te evalueren subsidies volgens het afwegingskader.

Programmering subsidie-evaluaties 2022
In 2022 wordt één uitvoeringsregeling geëvalueerd, te weten de
subsidieregeling voor Toekomstbestendige winkelgebieden. Deze
subsidieregeling is sinds 201 9 onderdeel van de HIRB+. Er zijn in 2022
geen begrotingssubsidies die voor evaluatie in aanmerking komen.
Daarnaast wordt in 2022 één eenmalige subsidie geëvalueerd, namelijk
de subsidie Regio Deal ZaanIJ. De gebruikte evaluatiemethode voor de
eenmalige subsidies zal daarbij net als in 2021 afwijken van die in het
Evaluatiekader.
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Dit jaar zijn de eenmalige subsidies uit 201 9 die mogelijk in
aanmerking komen voor evaluatie gecontroleerd op hun geschiktheid
voor een zinvolle evaluatie. Voor deze controle gebruiken we dezelfde
criteria waaraan we ook toetsen bij evaluaties van de
uitvoeringsregelingen en begrotingssubsidies. Het gaat om: de stand
van zaken van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteit, de
aanwezigheid van recente of al geplande evaluaties, de aanwezigheid
van een bewezen beleidstheorie en een controle op hetjuiste
momentum voor evaluatie. Als na deze controle geen enkele eenmalige
subsidie in aanmerking komt voor evaluatie op doeltreffendheid,
hanteren wij een aangepaste evaluatiemethode op robuustheid en
voortgang.

Resultaat controle eenmalige subsidies
In 201 9 zijn acht eenmalige subsidies groter dan €500.000,- verstrekt.
Daaruit is een random steekproef van twee subsidies genomen conform
het Evaluatiekader subsidies. Dit betrof de subsidie voor de Regio Deal
ZaanIJ en de subsidie voor Investa. Beide subsidies bleken op dit
moment niet geschikt voor evaluatie op doeltreffendheid, omdat de
uitvoering van de gesubsidieerde activiteit nog niet ver genoeg
gevorderd is (Regio Deal ZaanIJ) dan wel nog niet gestart (Investa).
Daarop is onderzocht of mogelijk één van de andere eenmalige
subsidies groter dan €500.000,- in aanmerking komt voor evaluatie op
doeltreffendheid. Dit is niet het geval, omdat projecten nog in
uitvoering danwel nog niet gestart zijn en de doeltreffendheid dan niet
bepaald kan worden, of omdat het projecten betreft die door hun aard
niet geschikt zijn voor een evaluatie op doeltreffendheid, zoals
infrastructurele projecten. Wel is er één subsidie waar een evaluatie op
robuustheid en voortgang relevant is, te weten de subsidie Regio Deal
ZaanIJ. De evaluatie richt zich op een oordeel over de robuustheid\ibx\
de inhoudelijke onderbouwing van de gesubsidieerde activiteit en de
voortgang van de uitvoering.
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Resumerend
In 2022 wordt, overeenkomstig de criteria uit het Evaluatiekader
subsidies, de uitvoeringsregeling Toekomstbestendige winkelgebieden
geëvalueerd. Daarnaast wordt de eenmalige subsidie voor de Regio Deal
ZaanIJ geëvalueerd. Dit gebeurt op aangepaste wijze gericht op
robuustheid van de inhoudelijke onderbouwing en op voortgang van de
uitvoering. Beide evaluaties worden na afronding aan u aangeboden.

Hoogachtend,
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