
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Invulling prestatie-indicatoren cultuur voor het jaar 2013 

Doel van deze mededeling: 

Terugkoppeling op amendement waarin het college van Gedeputeerde Staten 
opgedragen wordt uiterlijk in het eerste kwartaal van 2013 de prestatie-
indicatoren concreet en kwantitatief uit te werken. 

Toezegging/motie/amendement: 

Amendement met onder meer de opdracht aan het college van Gedeputeerde 
Staten de prestatie-indicatoren die als bijlage toegevoegd zijn aan de cultuurno
ta Cultuur op koers in Flevoland 2013-2016 te concretiseren. 

Inleiding: 

Op 12 december 2012 heeft u het cultuurbeleid voor de periode 2013-2016 vast
gesteld in de nota Cultuur op koers in Flevoland. Tegelijk heeft u het college van 
Gedeputeerde Staten verzocht de prestatie-indicatoren die u als bijlage aan de 
cultuurnota hebt toegevoegd in het eerste kwartaal van 2013 te concretiseren op 
basis van kwantitatieve gegevens. Aan de concretisering van uw opdracht is 
vormgegeven door gebruik te maken van de kwantitatieve gegevens uit gehono
reerde subsidieaanvragen voor het jaar 2013. De subsidieaanvragen hebben wij 
na vaststelling van de cultuurnota in behandeling kunnen nemen, waarvoor het 
eerste kwartaal van 2013 volledig is benut. 

De prestatie-indicatoren van alle dragers uit de bijlage van de cultuurnota zijn 
Ingevuld. Met de organisaties die subsidie ontvangen van de provincie zijn voor 
2013 conform het overzicht afspraken gemaakt over de minimal Inzet van de 
provinciale subsidie in het jaar 2013. Uitzondering is het steunpunt voor Archeo
logie en Monumenten, waarvan geen aanvraag voor subsidie is ontvangen. 

Gelet op geleverde prestaties in het verleden beoordelen wij de afgesproken 
output van de volgende organisaties als voldoende tot goed: 

Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken; 
Monumentenwacht Flevoland-Overijssel; 
Archeologische Werkgemeenschap Flevoland 
en de subsidieregeling voor podiumkunsten. 

De verhouding tussen subsidie-inzet en output van de volgende opgesomde 
organisaties is naar onze mening uit evenwicht. Wij sturen aan op verhoging van 
de output vanaf 2014 en volgende jaren bij: 

Centrum Amateurkunst Flevoland; 
Museum De Paviljoens; 
Nieuw Land Erfgoedcentrum. 

Wat betreft cultuureducatie baseren wij de Invulling van de prestatie-indicatoren 
op het plan van de gecentraliseerde organisatie voor steunfunctie voor cultuur
educatie die vanaf augustus 2013 opgericht zal zijn. En wij stellen de output bij 
van de prestatie-indicatoren voor het nieuwe programma Cultuureducatie met 
kwaliteit op basis van de resultaten die dit jaar zijn gemaakt. 

Verder stellen wij voor de prestatie-indicatoren voor het archiefgedeelte van het 
Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE) uit de bijlage te halen, omdat deze indicato
ren onderdeel uitmaken van de dienstverleningsovereenkomst die de provincie 
met het NLE dit jaar is aangegaan. Dit betekent dat de provincie de positie van 
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opdrachtgever heeft aangenomen namelijk het kopen van goederen en diensten in plaats van het 
verstrekken van subsidie met daarbij behorende prestatie-indicatoren. 

Mededeling: 

Kennis nemen van de invulling van de prestatie-indicatoren voor 2013 die in de cultuurnota Cultuur 
op koers in Flevoland zijn opgenomen en van de vervolgaanpak voor 2014. 

Het vervolg 

Voor de zomer van 2013 spreken wij met alle organisaties over de te leveren output van de presta
tie-indicatoren voor 2014 met als doel de uitkomsten te gebruiken voor invulling van de prestatie-
indicatoren in 2014. 
Bij ontvangst van de aanvragen tot vaststelling van de subsidies voor 2013 (vanaf mei 2014) kunnen 
wij beoordelen in hoeverre de gesubsidieerde organisaties aan de prestatie-indicatoren hebben 
voldaan. Deze informatie en de tussentijdse stand van zaken inzet voor subsidie in 2014 gebruiken 
wij voor het bepalen van de minimale hoogte van de prestatie-indicatoren voor 2015. 

Ter inzage in de leeskamer 

Geen gebruik van gemaakt 

Verdere informatie 

Memo met Invulling van de prestatie-indicatoren voor het jaar 2013 (1478862) 
Cultuur op koers in Flevoland 2013-2016 (1438903) 
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Invulling prestatie-indicatoren cultuur voor het jaar 2013 

Afschrift 

Opmerkingen 

Amateurkunst 
Doelstelling uit Cultuur op koers in Flevoland: 

Versterking verbinding met andere dragers binnen het provinciale cultuurbeleid. 
Centrum Amateurkunst Flevoland 
Prestatie-indicator Aantal in 2013 

Deelname netwerken 8 
Adviezen gesorteerd 
naar organisaties 

30 

Aanzetten tot laten 
starten projecten door 
derden 

6 

Doelstelling uit Cultuur op koers in Flevoland: 
Talentontwikkeling van jong en oud met bovenlokale projecten op het snijvlak van  
amateurkunst en professionele kunst. 

Centrum Amateurkunst Flevoland 
Prestatie-indicator Aantal in 2013 Verspreiding 

Flevoland 
Projecten per jaar 9 
Deelnemers per 
project 

Gemiddeld: 150 

Deelnemende 
professionele en 
amateurkunst 
organisaties 

Circa 70 

Locatie van project Flevoland 
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Beeldende kunst 
Doelstelling uit Cultuur op koers in Flevoland: 

Landschapskunst als beeldende kunststroming met de collectie van zes werken in Flevoland 

Museum De Paviljoens 
Prestatie-indicator Aantal in 2013 Verspreiding 

Flevoland 
Tentoonstellingen 3 
Bezoekers per 
tentoonstelling 

Gemiddeld: 233 

Locatie van 
tentoonstelling 

Zes 
landschapskunstwerken 

Deelnemende partners 3 

Bibliotheken 
Doelstelling uit Cultuur op koers in Flevoland: 

Uitvoering van wettelijke basistaken: collectiebeleid, logistiek leenverkeer tussen  
bibliotheken, netwerkvorming en ICT ondersteuning. 

Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken 
Prestatie-indicator Aantal in 2013 Percentage in % 

Banden provinciale 
collectie 

65.000 

Uitleningen van de 
provinciale collectie 

3 ritten per week 

Storingsvrij 
beschikbaar ICT 
netwerk 

99 

Uren beschikbaarheid 
ICT helpdesk 

13 uur per dag 

ICT netwerkoverleg 6 
Overlegmomenten met 
directie 
basisbibliotheken 

6 
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Cultureel Erfgoed 
Doelstelling uit Cultuur op koers in Flevoland: 

Het Inspecteren op onderhoud en restauratie van rijks- en gemeentelijke monumenten in 
Flevoland. 

Monumentenwacht Overijssel-Flevoland 
Prestatie-indicator Aantal in 2013 

Abonnementen 58 
Inspecties 29 

Doelstelling uit Cultuur op koers in Flevoland: 
Amateurarcheologie op professioneel niveau brengen en archeologie van Flevoland 
bekendheid geven. 

Archeologische Werkgemeenschap Flevoland 
Prestatie-indicator Aantal in 2013 

Opgravingen en 
veldverkenningen 

2 

Publieksactiviteiten 4 
Gevolgde 
workshops/cursussen 

6 

Doelstelling uit Cultuur op koers in Flevoland: 
Het Flevolands erfgoed beleefbaar maken in museale presentaties; 
Het bewaren van (Im)materieel erfgoed in depot; 
Het publiekelijk toegankelijk maken van archief; 
Vergroting en deling van kennis over Flevolands verieden. 

Nieuw Land Erfgoedcentrum 
Prestatie-indicator Aantal in 2013 

Het hebben van een 
tentoonstellingsprogramma 
2013-2016 aantoonbaar in 
relatie met vier thema's: 
Flevoland als kunstwerk. 
Iconen van de 
Wederopbouw, Flevoland 
Waterland en Sporen van 
het ouder land. 

Ja, het 
tentoonstellingsprogramma is 
aantoonbaar opgezet in 
relatie tot de vier thema's uit 
de provinciale nota Cultuur 
op koers in Flevoland. 

Jaarlijkse 
tentoonstellingen 

6 tijdelijke en 6 
permanente 
tentoonstellingen 

Bezoekers museum Minimaal 30.0000 
Meters archief Wordt opgenomen in 

Dienstverleningsovereenkomst 
Dozen archeologische 
vondsten 

Wordt opgenomen in 
Dienstverleningsovereenkomst 

Openingsduur per week 
archief 

Wordt opgenomen in 
Dienstverleningsovereenkomst 

Bezoekers archief Wordt opgenomen in 
Dienstverleningsovereenkomst 

Digitale opvragen Wordt opgenomen in 
Dienstverleningsovereenkomst 
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Nieuw Land Erfgoedcentrum 
Prestatie-indicator Aantal in 2013 

Publicaties 2 
Bezoekers website 
Erfgoedcentrum 

2.000.000 

Doelstelling uit Cultuur op koers in Flevoland: 
Het adviseren van gemeenten en het waterschap in de uitvoering van hun wettelijke taken  
archeologie en monumenten. 

Steunpunt archeologie en monumenten - geen subsidieaanvraag ontvangen 
Prestatie-indicator Aantal in 2013 

Adviezen -
Georganiseerde workshops -
Bezoekers website -

Cultuureducatie 
Doelstelling uit Cultuur op koers in Flevoland: 

Het bieden van advies en ondersteuning aan scholen in het basis- en speciaal onderwijs over 
cultuureducatie in hun curriculum. 

Muzisch Centrum Emmeloord tot augustus 2013 
Prestatie-indicator Aantal in 2013 

Scholen advies 10 
Docenten voor 
deskundigheidsbevordering 

6 scholen 

Betrokken organisaties bij 
ondersteuning 

Niet gevraagd 

Bezoekers website Niet van toepassing 
De Kubus Lelystad tot augustus 2013 
Prestatie-indicator Aantal in 2013 

Scholen advies 2 
Docenten voor 
deskundigheidsbevordering 

34 scholen 

Betrokken organisaties bij 
ondersteuning 

Niet gevraagd 

Bezoekers website Niet van toepassing 
De Meerpaal Dronten tot augustus 2013 
Prestatie-indicator Aantal in 2013 Percentage in % 

Scholen advies 5 
Docenten voor 
deskundigheidsbevordering 

4 

Betrokken organisaties bij 
ondersteuning 

Niet gevraagd 

Bezoekers website Niet van toepassing 
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De Kunstlinie Almere tot augustus 2013 
Prestatie-indicator Aantal in 2013 Percentage in % 

Scholen advies 10 
Docenten voor 
deskundigheidsbevordering 

12 

Betrokken organisaties bij 
ondersteuning 

Niet gevraagd 

Bezoekers website Niet van toepassing 

Doelstelling uit Cultuur op koers in Flevoland: 
Bijdrage te leveren aan de kwaliteit en verankering van cultuureducatie In het basis- en  
speciaal onderwijs. 

Programma Cultuureducatie met kwaliteil 
Prestatie-indicator Aantal in 2013 

Positieve beoordeling 
aanvraag door provincie en 
het Rijksfonds 

Ja 

Scholen per Jaar 5 
Deelname door culturele 
organisaties 

4 

Podiumkunsten 
Doelstelling uit Cultuur op koers in Flevoland: 

Stimuleren van kwalitatief hoogstaand podiumkunstenaanbod dat evenwichtig verspreid is  
over de provincie en de Flevolandse eigenheid tot uitdrukking brengt. De producties en  
festivals getuigen van organisatorische onafhankelijkheid met oog voor vraag vanuit de  
regio. 

Subsidieregeling podiumkunsten 
Prestatie-indicator Aantal in 2013 

Positieve beoordeling van 
adviescommissie voor 
artistieke kwaliteit en 
cultureel 
ondernemerschap 

Ja. In totaal zijn 19 
subsidieaanvragen beoordeeld 
door de adviescommissie, 
waarvan 16 voldoen aan de 
criteria artistieke kwaliteit en 
cultureel ondernemerschap. 

Bezoekers per aanvraag 
inclusief inzicht herkomst 

Gemiddeld 6.513 op 
totaal van 104.210. 

Locatie van productie of 
festival 

Geheel Flevoland: 4 
Almere: 5 
Lelystad: 3 
Noordoostpolder: 3 
Dronten: 1 
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