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

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

Woonagenda 

Datum beeldvorming 
 

23 september 2020 
(Degene die de inhoudelijke presentatie geeft, kan 
niet aanwezig zijn op 30-9 – dit betekent dat 
uitwijken naar 30-9 voor de woonagenda geen optie 
is) 

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 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Informeren over proces en opzet van de 
woonagenda 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
 

Presentatie 

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

20 min presentatie en 30 min gesprek en vragen 

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

Statenleden hebben gedeputeerde Jan de Reus in 
een eerdere commissie gevraagd een Woonagenda 
op te stellen op basis van de wensen van 
gemeenten 

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

Geen 
 
De presentatie wordt 15 september nog met GS 
besproken (dit is later dan de bedoeling was maar 
door drukte bij gedeputeerde naar achter 
geschoven)  

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

- adviseur Companen BV 
- beleidsadviseur 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja, Jan de Reus is aanwezig 

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

 

2e Beeldvormende ronde (Q2 2021) 
Oordeelsvorming (Q3 2021) 
Besluitvorming (Q4 2021) 

 
  

 
 
 
1 september 2020 
 
BDO 
 
Woonagenda 
 
 

 
2661389 

 

https://intranet.flevoland.nl/getattachment/6af4538a-06ce-48a0-a1c9-8df72834c72f/Beeldvorming-Stroomschema.pdf
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