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Betreft 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Contouren Flevolands Fonds voor culturele 
ontwikkeling 

Datum beeldvorming 
 

19 mei (of 2 juni). Voorkeur voor mei.   

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

De statenleden meenemen in het proces en de 
veranderde context, en de contouren van het fonds 
die mede op basis daarvan zijn geformuleerd.   

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Statenleden hebben een goed beeld hoe de 
provincie het makersklimaat in Flevoland met het 
fonds wil stimuleren: door ruimte te bieden aan 
nieuwe makers en experimenten en daarmee 
tegelijkertijd bij te dragen aan herstel van en 
ontwikkeling ná corona.    
Statenleden hebben hun input gegeven.  

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via deze 
memo) 

Presentatie van 10-15 minuten. Daarna is er ruimte 
voor vragen.  

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  

Totaal 45 min.   
 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of toezeggingen. 
 

Dit is de eerste keer dat het onderwerp inhoudelijk  
aan de orde komt. Eerder was het onderdeel van 
bespreking/besluitvorming over het coalitieakkoord 
en de cultuurnota 2021-2024 (juni 2020 vastgesteld 
in PS).  

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, 
aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter?  
 

De cie ontvangt vooraf een uitgebreide versie  van 
de presentatie, waarvan de korte versie wordt 
toegelicht in de Cie.  
 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Adviseur Cultuur; voor de beantwoording van 
vragen is ook een andere adviseur aanwezig.  

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

Cie Oordeelsvorming 25 aug. over voorstel ter 
beschikking stellen budget en globale opzet fonds 
zoals die dan in de bijgevoegde notitie wordt 
beschreven; PS-besluit 15 september.  
PS worden daarna geïnformeerd over het GS-besluit 
over de ontwerpen van de Nadere regels en 

 
 
 
20 april 2021 
 
SGR 
 
Contouren Flevolands Fonds culturele ontwikkeling 
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https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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terinzagelegging. PS worden wederom 
geïnformeerd na de ter inzage legging en het 
besluit van GS over de definitieve regelingen.   

  


