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Panoramaronde       

Onderwerp 
Oplegmemo Statengriffie Nota Sturen op Voorzieningen 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Door de nota Sturen op Voorzieningen wordt u 
geïnformeerd over de stand van zaken rond het 
voorzieningenniveau in Flevoland en de wijze 
waarop het voorzieningenniveau in het vervolg 
gemonitord wordt. De eerdere mededeling en 
nota zijn voor u bijgevoegd. 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

U wordt geïnformeerd middels een prezi 
presentatie. Waar de provincie een rol heeft, 
wordt aangegeven hoe de provincie een 
bijdrage levert en zal leveren aan het 
versterken van het voorzieningenniveau in 

Flevoland.  Niet bij alle onderwerpen die te 
maken hebben met voorzieningen heeft de 
provincie een rol.  

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

Deze nota bevat geen nieuw beleid, maar legt 
verbindingen tussen het huidige 
voorzieningenniveau, de gebiedsgerichte 
thema's, de subsidieprogramma's en de sectorale 
beleidsnotities. Leidend in de rolbepaling zijn de 
wettelijke provinciale taken en het 
Coalitieakkoord 2011-2015 waarin de provinciale 
sturingsfilosofie en de inhoudelijke focus is 
vastgelegd. Om het voorzieningenniveau verder 
te versterken, levert de provincie bijvoorbeeld 
een bijdrage via: specifieke beleidsnotities op 
het gebied van zorg, cultuur en sport;De 
gebiedsgerichte thema’s ; subsidieprogramma’s;- 
middelen die vanuit IFA (€ 24 mln), 
Zuiderzeelijngelden (€ 30,5 mln) en de extra 
middelen vooreconomie en voorzieningen (€ 4 
mln) worden ingezet. 

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

In het Coalitieakkoord 2011-2015 Flevoland: 
zelfstandig en uniek is uitgesproken dat het 
voorzieningenniveau in Flevoland een 
aandachtspunt blijft. 

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

De monitoring van de ontwikkeling van het 
voorzieningenniveau vindt in het vervolg 
plaats via de maatschappelijke effecten, doelen 

en activiteiten die in het College 
Uitvoeringsprogramma en de P&C-cyclus 
geformuleerd zijn. Het loslaten van monitoren via 
de indicator van aantal arbeidsplaats per 1.000 
inwoners maakt een kwantitatieve, statistische 
vergelijking van Flevoland met de rest van 
Nederland niet meer mogelijk. Op basis van het 
LlSA-databestand kan nog wel volgens deze 
indicator gemonitord worden als  dat toch gewenst 
blijkt. 



 OPLEGMEMO STATENGRIFFIE 
 

 Bladnummer 

 2 
 

O
P

LE
G

M
E

M
O

 S
T

A
T

E
N

G
R

IF
F

IE
 

  


