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Vernieuwing systematiek  BIJ12 en IPO begroting 
2021 en een zakelijker opzet van de P en C cyclus. 

Datum beeldvorming 
 

 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Primair informeren en evt. peilen & toetsen 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Een beeld vormen van de nieuwe aanpak 
begrotingssystematiek zodat de verdere discussie 
tussen IPO bestuur en Algemene Vergadering, en 
voorafgaand met PS en GS,  kan leiden tot de 
vaststelling van de nieuwe begroting eind oktober 
door de AV. 

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

Een en ander is voorbesproken tussen de 
gedeputeerde, griffie en een AV lid (dhr Achtien) 
Gedeputeerde J. Fackeldey maakt deel uit van de 
werkgroep binnen het IPO bestuur die met de 
nieuwe aanpak zal komen. Hij licht de nieuwe 
plannen toe. Aan de hand van de begrotingsopzet 
worden met een keuzemenu de bestuurlijke 
afwegingen voor de IPO begroting verhelderd. 

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

Minimaal een uur. 

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

IPO strategische stukken worden regelmatig 
geagendeerd. Bij de bespreking van de 
Voorjaarnota en de Kaderbrief, voor het 
zomerreces, is deze ontwikkeling op hoofdlijnen 
aan PS gemeld. Ook heeft gedeputeerde Fackeldey 
in de eerste commissie EMS (augustus) bij het vaste 
agendapunt IPO een update van gegeven. 

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

Presentatie met een beeld van alle beleidsopgaven, 
de output voor 2021 en de gevolgen bij het 
heroverwegen van specifieke IPO taken. Er kan 
volgens gedeputeerde en AV lid Achtien niet 
volstaan worden met 5 sheets. 
Presentatie wordt later aan de bundel toegevoegd. 

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

Gedeputeerde Fackeldey 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

ja 

 
 
 
4 september 2020 
 
SGR 
 
Nieuwe aanpak IPO BIJ12 begroting 2021 
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https://intranet.flevoland.nl/getattachment/6af4538a-06ce-48a0-a1c9-8df72834c72f/Beeldvorming-Stroomschema.pdf
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Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

Nadere afspraken maken over de processtappen 
voor de vaststelling van de begroting BIJ12 en IPO 
2021. 
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