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Nota Sturen op Voorzieningen 

Doel van deze mededeling; 

Door de nota Sturen op Voorzieningen wordt u geïnformeerd over de stand van 
zaken rond het voorzieningenniveau in Flevoland en de wijze waarop het voor
zieningenniveau in het vervolg gemonitord wordt. 

Toezegging/motie/amendement: 

In het Coalitieakkoord 2011-2015 Flevoland: zelfstandig en uniek is uitgesproken 
dat het voorzieningenniveau in Flevoland een aandachtspunt bli jft. 

Inleiding: 

De bijgevoegde nota Sturen op Voorzieningen schetst het beeld van het huidige 
voorzieningenniveau in Flevoland en de bijdrage die de provincie levert en in de 
toekomst gaat leveren om het voorzieningenniveau te versterken. In de nota 
worden geen nieuwe indicatoren gebruikt, maar worden naast het aantal ar
beidsplaatsen, per 1.000 inwoners andere indicatoren betrokken. Door deze 
aanvullende feitelijke informatie wordt het voorzieningenniveau breed in beeld 
gebracht. Zo wordt inzichtelijk hoe het staat met het voorzieningenniveau in 
Flevoland en waar de achterstand precies zit. Per sector wordt een beeld ge
schetst van het voorzieningenniveau, de ontwikkelingen die gevolgen hebben 
voor het toekomstig voorzieningenniveau en de taak- en rolverdeling binnen de 
sector. Waar de provincie een rol heeft, wordt aangegeven hoe de provincie een 
bijdrage levert en zal leveren aan het versterken van het voorzieningenniveau in 
Flevoland. Deze nota bevat geen nieuw beleid, maar legt verbindingen tussen het 
huidige voorzieningenniveau, de gebiedsgerichte thema's, de subsidiepro
gramma's en de sectorale beleidsnotities. 
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Mededeling: 
De achterstand in het voorzieningenniveau is In 2011 ingelopen tot -15%. Er zijn 
volgens de meetmethode van het aantal banen per 1.000 inwoners 15% minder 
banen in Flevoland in vergelijking met Nederland. De achterstand in het voorzie
ningenniveau zit vooral in de horeca (-36%), de zorgsector (-28%) en de culturele 
sector (-28%). Op het gebied van detailhandel (-5%) en onderwijs (-4%) is sprake 
van beperkte achterstand. De werkgelegenheid in de sportsector ligt met 2% vlak 
boven het landelijk gemiddelde. En als het gaat om welzijn en recreatie dan ligt 
het voorzieningenniveau in Flevoland respectievelijk 14% en 18% boven het 
Nederlands gemiddelde. 

Voor de verdere versterking van het voorzieningenniveau levert de provincie een 
bijdrage via de specifieke beleidsnotities op het gebied van zorginnovatie, cul
tuur, sport en de Economische Agenda voor wat betreft recreatie/toerisme. 
Verder wordt een bijdrage geleverd via gebiedsgerichte programma's als Almere 
2.0 en Noordelijk Flevoland, via subsidieprogramma's als het Investeringspro
gramma Almere Flevoland (IFA), Zuiderzeelijngelden, Leader+ en pMJP en via de 
fiche Economie en Voorzieningen in de Investeringsagenda. Hierbij worden de 
gemeenten en het maatschappelijk middenveld intensief betrokken. 

Het vervolg 

Niet bij alle onderwerpen die te maken hebben met voorzieningen heeft de 
provincie een rol. Leidend in de rolbepaling zijn de wettelijke provinciale taken 
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en het Coalitieakkoord 2011-2015 waarin de provinciale sturingsfilosofie en de inhoudelijke focus is 
vastgelegd. De monitoring van de ontwikkeling van het voorzieningenniveau vindt in het vervolg 
plaats via de maatschappelijke effecten, doelen en activiteiten die in het College Uitvoeringspro
gramma en de P&C-cyclus geformuleerd zijn. 

Het loslaten van monitoren via de indicator van aantal arbeidsplaats per 1.000 inwoners maakt een 
kwantitatieve, statistische vergelijking van Flevoland met de rest van Nederland niet meer moge
lijk. Op basis van het LlSA-databestand kan nog wel volgens deze indicator gemonitord worden als 
dat toch gewenst blijkt. 

Ter inzage in de leeskamer 
De nota Sturen op Voorzieningen is in te zien in de leeskamer. 

Verdere informatie 
Niet van toepassing. 


