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Startnotitie Cultuurbeleid 2017-2020

27 januari 2016

Gedeputeerde Staten stellen voor

Agendapunt

1.

Beslispunten

1. De startnotitie cultuurbeleid 2017-2020 vast te stellen.

Lelystad

17 november 2015
2.

Doelstelling programmabegroting

Dit onderwerp past binnen het programma 4.3 Cultuur van de programmabegroting.

Registratienummer

1812655

3. Eerdere behandeling
In het najaar van 2011 hebben uw Staten de Cultuurnota Cultuur op Koers in
Flevoland vastgesteld. Hierin is gesteld dat deze nota een looptijd heeft tot 1
januari 2017.

Inlichtingen

P.D.M. Joosten

Afdeling/Bureau

4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

RE

De vaststelling van beleid aangaande cultuur en de bijbehorende beleidsregels is een bevoegdheid van Provinciale Staten. Provinciale Staten hebben in
de motie Startnotitie van 16 november 2011 aangegeven dat zij voorafgaand
aan de totstandkoming van onder andere beleidsnotities een startnotitie
vaststellen.
5.

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.
----------------------------Routing

Verdere behandeling PS

Commissie Bestuur:

De Staten (commissie bestuur) zal rond mei 2016 worden gevraagd het ontwerp-beleidskader vast te stellen en vrij te geven voor inspraak. In het najaar van 2016 worden het aangepast beleid en de aangepaste regelgeving ter
vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten.

9 december 2015
-----------------------------------

Naast de reguliere momenten van Provinciale Staten wordt voorgesteld om
uw Staten uit te nodigen voor ontwerpsessies. Tevens is voorzien in een terugkoppeling uit de gespreksronde en de ontwerpsessies op 13 april 2016. Bij
de start van het traject wordt een kennismaking met het culturele veld georganiseerd. Dit zal plaatsvinden op 13 januari 2016.
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6.

Korte toelichting op voorstel

De startnotitie schetst het traject om te komen tot nieuw cultuurbeleid voor
de periode 2017 tot en met 2020 in lijn met Coalitieakkoord 2015-2019. Dat
betekent dat we voortbouwen op de huidige lijn, maar inspelen op ontwikkelingen en kansen.








In inhoudelijk opzicht zijn de voorgestelde uitgangspunten van het nieuwe
beleid:
- Versterken van de culturele identiteit van Flevoland.
- Versterken van dwarsverbanden tussen de dragers onderling en met andere beleidsvelden.
- Dynamisch netwerk.
- Meer flexibiliteit en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.
In procesmatige zin zal zoveel mogelijk worden opgetrokken met het proces
voor de omgevingsvisie.






Statenvoorstel
Registratie

1812655
Bladnummer

2

7.

Beoogd effect

Actueel cultuurbeleid dat het kader biedt voor de periode 2017-2020. Aan de hand hiervan kunnen de ondersteunende instellingen hun nieuwe vierjarenbeleid opstellen en kunnen subsidies
worden getoetst. Het nieuwe cultuurbeleid van Flevoland staat garant voor een doorgaande opbouw van de Flevolandse culturele infrastructuur en cultureel erfgoed.
8.

Argumenten

1.1 Het huidige cultuurbeleid loopt af in 2016.
De cultuurnota Cultuur op Koers in Flevoland heeft een looptijd tot en met 2016. Het nieuwe cultuurbeleid dient tijdig bekend te zijn zodat gesubsidieerde instellingen hun plannen
hierop kunnen inrichten en de provincie tijdig afspraken met het rijk en de rijksfondsen kan
maken. De beleidscycli van deze partijen zijn eveneens 4 jaar en hebben betrekking op de
periode 2017-2020.
1.2 Uitvoering geven aan het Coalitieakkoord 2015-2019
In het Coalitieakkoord 2015-2019 Flevoland Innovatief en innoverend staat dat ‘de nota Cultuur op Koers onverkort van kracht blijft’. Dit betekent dat we voortbouwen op de huidige
lijn, maar inspelen op ontwikkelingen en kansen. Zie in dit kader de voorgestelde uitgangspunten van het nieuwe cultuurbeleid, zoals deze hierboven zijn geschetst.
9.

Kanttekeningen

Het traject voor het nieuwe cultuurbeleid loopt qua planning voor op het proces van de omgevingsvisie. Resultaten uit dit traject kunnen daarmee wellicht niet direct verwerkt worden in
het nieuwe Cultuurbeleid. Het voorstel is in de nieuwe cultuurnota ruimte te bieden om nieuwe
of voortschrijdende inzichten vanuit het proces van de omgevingsvisie op een later moment in
te voegen. Uiteraard zullen de veranderingen dan weer aan Provinciale Staten worden voorgelegd.
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