
PROVINCIE FLEVOLAND 
Mededeling 

Onderwerp 

Verzakelijking provinciaal opdrachtgeverschap steunfunctietaken sociaal beleid, 
economie, sport en cultuur. 

Doel van deze mededeling: 

Informeren over het besluit van Gedeputeerde Staten om het provinciale op
drachtgeverschap ten aanzien van de provinciale steunfunctietaken te verzake
lijken en te komen tot een meer prestatiegericht subsidiebeleid. 

Toezegging/motie/amendement: 

Niet van toepassing 

Inleiding: 
De provincie laat op de terreinen sociaal beleid, economie, sport en cultuur 
provinciale steunfunctietaken uitvoeren als instrument om haar doelstellingen te 
bereiken. Deze steunfunctietaken betreffen veelal tv/eedelijnsadvies en -
ondersteuningstaken van uitvoerende organisaties. Denk hierbij aan de activitei
ten van het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken, CMO en de steunfunctieta
ken cultuureducatie en sport. 

Passend bij rol en taakopvatting van de provincie in de afgelopen jaren was het 
zeer gebruikelijk om de invulling van de uitvoering over te laten aan de steun
functies, met hun expertise en professionaliteit, en hier vooral beheersmatig op 
te sturen. 

De bezuinigingen alsmede het scherper gedefinieerde profiel van de provincies 
nopen tot een herbezinning op de provinciale doelstellingen, -taken en -rollen op 
deze domeinen, op de steunfunctietaken die de provincie wil laten uitvoeren en 
de wijze waarop de uitvoering van deze steunfunctietaken georganiseerd is. 
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Mededeling: 

Het College wil toe naar een meer beleidsmatig aangestuurde en verzakelijkte 
relatie met de instellingen die de steunfunctietaken op het terrein van sociaal 
beleid, economie, sport en cultuur uitvoeren. Dit met als doel een aantoonbaar 
effectieve en efficiënte uitvoering van de steunfunctietaken in relatie tot de 
provinciale doelstellingen. 

Het College heeft hiervoor twee redenen: 
1. Een zakelijker benadering is nodig om een betere prijs-kwaliteitverhouding in 

de uitvoering te bereiken. Er is een omslag nodig van een beheersmatige 
naar een meer zakelijke aansturing van de organisaties om te zorgen dat de
ze organisaties a.) zich primair richten op de taken die de provincie gezien 
haar rol en doelstellingen van belang vindt en b.) deze taken zo efficiënt en 
effectief mogelijk uitvoeren. 

2. Een zakelijker aansturing van de steunfunctietaken past binnen de nieuwe 
bestuursstijl van de provincie. Het College van GS kiest voor een zelfbewus
te, duidelijke en op samenwerking gerichte bestuursstijl. Hier past een zake
lijke aansturing van de steunfunctietaken bij op basis van heldere provinciale 
ambities en doelstellingen, een duidelijke opdracht aan de uitvoerende orga
nisatie en een goede doch zakelijke opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie. 
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Wat betekent dit? 
1. Relaties gebaseerd op andere modellenvan provinciaal opdrachtgeverschap, zoals aanbesteding 

zijn pas na 2014 mogelijk omdat de instellingen nu al zwaar belast worden met ombuigingen. 
Na 2014 kan dit wel in overweging genomen worden; voor geheel nieuwe taken - voor zover de
ze aan de orde zijn - kan bij aanvang al worden overwogen deze in de markt te zetten van po
tentiële, professionele aanbieders. 

2. Uitwerking vraagt maatwerk resp. externe expertise, en moet aansluiten bij de onderscheiden 
processen van herijking van beleid. Per deelgebied zal een eigen traject worden ontwikkeld. 
Deze moet passen in de herijkingen van de beleidskaders zoals die momenteel plaatsvinden. 
Ten aanzien van de OMFL zal aansluiting plaatsvinden aan de evaluatie van de OMFL en de Eco
nomische Agenda. 

Zowel aan de kant van de provincie als aan de kant van de steunfunctieorganisaties betekent een 
zakelijke en inhoudelijke aansturing een werkwijze die alle partijen zich eigen moet maken. Daar 
zal de nodige aandacht voor moeten zijn. Daarnaast vergt dit enige aanlooptijd. 

Het vervolg 
Gedeputeerde Staten hebben de ambtelijke organisatie de opdracht gegeven een algemene aanpak 
van prestatiegericht subsidiëren verder te ontwikkelen. Met name in gemeenteland bestaat al 
geruime ti jd ervaring met prestatiegerichte vormen van subsidies die gebruikt kan worden. In deze 
aanpak worden de resultaten van het lopend Rekenkameronderzoek 'Doeltreffendheid Subsidies' 
betrokken. Over de ontwikkelde methodiek wordt u nader geïnformeerd. 

Ter inzage in de leeskamer 
Niet van toepassing. 

Verdere informatie 
Niet van toepassing. 


