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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
  
3.  Mededelingen 
  
4.  Cultuurmonitor (MB# 3044686) 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 

Toelichting:  
U wordt feitelijk geïnformeerd over de 2e editie van de cultuurmonitor met daarin de effecten van 
het cultuurbeleid in de jaren 2019 t/m 2021, zoals opgenomen in de Cultuurnota 2021-2024 
(hoofdstuk uitvoering).  

  
5.  Agenderingsverzoek CDA, ChristenUnie - (Veer)kracht culturele subsidianten (#3047501) 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Rijsberman) 

Toelichting: 
Het CDA en de ChristenUnie hebben gezamenlijk een agenderingsverzoek gedaan om een 
actuele stand van zaken te krijgen van de culturele organisaties waar de provincie een 
subsidierelatie mee heeft. Hierna kunnen de statenleden vragen stellen (beeldvormend) en 
wordt aan hen gevraagd hoe zij de financiële situatie van de subsidianten zijn 
(oordeelsvormend). 
 

6.  Ontwerp beleid Economie (MB#3046588) 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Appelman) 

Toelichting: 
In 2021 hebben de Staten in de ‘pilot voorkantsturing en nieuw economisch beleid’ de kaders voor 
het nieuwe economisch beleid ontwikkeld en vastgesteld. Op basis van deze kaders is bijgevoegd 
ontwerp beleid Economie, bestaande uit de ontwerp visie en het eerste deel van het ontwerp 
programma, uitgewerkt. In de commissie EMS is op 18 mei 2022 een richtinggevende sessie voor de 
uitwerking van de programmalijn ‘menselijk en sociaal kapitaal’ geweest en op 31 augustus 2022 
voor de programmalijn ‘verdienvermogen mkb’. 

  
7.  Vaststelling ontwerp Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 (MB#3034664 + SV#3031561) 
 Tijd: 60 minuten 
 (Portefeuillehouder de heer Fackeldey en de heer Hofstra) 

Toelichting: 
Er zijn verschillende aanleidingen voor een nieuwe Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 
De huidige Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 is op 5 september 2012 door Provinciale 
Staten vastgesteld. Op 27 januari 2016 hebben Provinciale Staten een eerste wijziging vastgesteld. 
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Beeldvormende sessie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 18 januari 2023 
 
Locatie: Provinciehuis (Statenzaal), Visarenddreef 1, Lelystad 
Tijd: 19.00 – 23.00 uur, aansluitend aan de IC in de middag. 

 
Commissievoorzitter: de heer Smetsers 
Commissiegriffier: mevrouw de Ridder en/of de heer Kalk 
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8.  Sluiting 
  

 


