
1 Onderwerp: 
Panoramaronde ter voorbereiding van een Initiatiefvoorstel, over een door de Provincie te initiëren Sport- & 
CultuurCard voor doelgroepen 
 
2 Doel van deze mededeling van de initiatiefnemer: 
Tijdens deze Panoramaronde wordt u ingewijd in de ins- en outs van doelgroepenCards in het algemeen en in de 
globale opzet van de Sport- & CultuurCard Flevoland in het bijzonder. Aan u wordt gevraagd om ideeën in te 
brengen die er toe bijdragen dat de Provincie een Cardplatform initieert (technisch en organisatorisch) en ter 
beschikking stelt aan de Flevolandse burgers, aan instellingen en aan gemeenten. 
De initiatienemer hoopt op uw deelname en vooral op uw input tijdens deze Panoramaronde. 
 
3 Aanleiding en toelichting: 
In de Opinieronde van 30 mei heeft u de Ontwerpbeleidskader Cultuur 2013-2016 rijp bevonden voor inspraak. 
Diezelfde dag heeft u, in een andere Opinieronde, de uitgangspunten voor de herijking van het sportbeleid 
vastgesteld en ook deze rijp bevonden voor inspraak. 
 
Van deze twee beleidskaders (over Sport en over Cultuur) kan het volgende gezegd worden: 
1 de rol van de Provincie als subsidiegever wordt kleiner 
2 de rol van de Provincie als beleidsmaker, dus als ‘stuurman’ c.q. als invloedrijke stakeholder, wordt daarmee 
ook kleiner 
3 de rol van de markt wordt daardoor niet alleen als vanzelf vergroot, voor Sport en Cultuur geldt dat een 
autonome rendementsdoelstelling meer dan voorheen expliciet wordt verwacht 
 
Dit past in het tijdsgewricht, het is de trend – in gang gezet door de economische omstandigheden. 
Dat betekent niet dat politieke partijen deze trend zonder empathie omarmen. Met andere woorden: hoewel Sport 
& Cultuur noodgedwongen ‘op afstand gezet’ wordt, vinden ‘we’ dat vaak jammer en soms ongewenst. Het gaat 
dan om deelgebieden en/of doelgroepen – die overigens door elke politieke partij anders benoemd kunnen zijn. 
 
Er bestaat een idee, wellicht een oplossing voor dit dilemma. Een oplossing die aan de Provincie de mogelijkheid 
(terug)geeft om een zekere regie te voeren en die aan politieke partijen de kans biedt om onder meer een 
doelgroepenbeleid inhoud te geven. Tegelijkertijd is het een oplossing die voor de Flevolandse burger drempels 
verlaagt om aan Sport & Cultuur deel te nemen. En last but zeker not least, het is een oplossing waarmee de 
aanbodzijde binnen Sport & Cultuur (de instellingen) haar eigen broek kan ophouden. 4 x Win. 
 
Het laatste punt is van belang. Indien de Provincie zich terugtrekt uit het speelveld, en daarmee de instellingen te 
kennen geeft dat zij meer en meer op eigen benen moeten staan, dan geldt ook hier dat hoe warmer de 
‘overdracht’ is (van financiële en beleidsmatige verantwoordelijkheid), hoe kansrijker de overlevingskansen zijn. 
 
Wat is dan dat idee? Tijdens de hiervoor genoemde Opinierondes van 30 mei heeft de SP geopperd om een 
soort CJP Pas in het leven te roepen. De Sport- & CultuurCard Flevoland, kortweg de FlevoCard. Dit is iets wat 
individuele instellingen, of kleinere gemeenten, niet zelf kunnen. De schaal ontbreekt. 
De SP heeft deze gedachte uitgewerkt (businessplan) en is voornemens dit als een Initiatiefvoorstel in de Staten 
in te brengen.  
 
Nadrukkelijk kiest de initiatiefnemer het uitgangspunt dat een dergelijk Card qua operationele kosten niet op de 
Provincie mag leunen. Sterker nog, deze Card moet rendement genereren. Dit rendement moet ten goede komen 
aan / terugvloeien naar Sport & Cultuur. 
 
4 Het vervolg: 
Opinieronde xxx 2012 
Voorafgaand aan de Opinieronde van de Statendag van xxx 2012 wordt een conceptversie van het 
Initiatiefvoorstel voorgelegd. In dit voorstel is de input van politieke partijen uit de Panoramaronde van 11 juli 2012 
zoveel als mogelijk verwerkt. Tijdens de Opinieronde kunt u uw mening geven over dit Initiatievoorstel en 
suggesties en kaders meegeven voor de definitieve uitwerking. 
Ten slotte zal door u een opdracht aan GS worden meegegeven om de FlevoCard operationeel te (laten) maken, 
gegeven de uitgangspunten in het definitieve Initiatiefvoorstel. 
 
5 Besluitvorming xxx 2012 
 


