
  Memo   
B e e l d v o r m i n g  

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie Economie, Mobiliteit en 
Samenleving 

Onderwerp 
 

Cultuurmonitor 2019-2021 

Datum beeldvorming 
 

11 / 18 januari 2023 

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

Feitelijk informeren over het in december 2022 
verschenen adviesrapport over de 2e editie van de 
cultuurmonitor. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Goed beeld van de effecten van het cultuurbeleid 
in de jaren 2019 t/m 2021.   

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 waarin de belangrijkste uitkomsten 
/ conclusies en aanbevelingen aan bod 
komen. Deze vormen tevens input voor de 
cultuurnota 2025-2028 waarvoor in 2023 de 
voorbereidingen starten.  

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

Max. 1 uur 

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

De eerste editie van de Cultuurmonitor over de 
jaren 2017 en 2018 is eind 2019 in de commissie 
gepresenteerd.  

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

Het adviesrapport van bureau Berenschot 
‘Cultuurmonitor 2019-2021’ 

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

Adviseur(s) van bureau Berenschot 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

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

 

n.v.t.  
In de Cultuurnota 2021-2024 staat onder 
‘Uitvoering’ op p. 18 dat we ‘de komende jaren de 
monitor hanteren om een beeld te krijgen van de 
langetermijneffecten van het beleid en waar nodig 
tussentijds bij te sturen. Door de monitor periodiek 
te herhalen krijgen we ook een goed beeld van de 
ontwikkelingen in de sector.’ 

  
 

 
 
 
9 december 2022 
 
Griffie 
 
Cultuurmonitor 2019-2021 
   
 

 
3044686 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 

Cultuurmonitor provincie Flevoland 2019-2021 - Berenschot 3053584 Ja 
Presentatie Cultuurmonitor 2019-2021 - Berenschot 3051598 Ja 
  


