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 Registratienummer: 

 
 

 

 

  
Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

MKB Doorstartfonds 

Datum beeldvormende ronde 
 

05-02-2020 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
(Geeft inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling in 
verleden of toezeggingen.)  
 

11 juni 2014  
Besluit tot oprichting MKB Doorstartfonds Flevoland. 
24 mei 2016  
Mededeling resultaten MKB Doorstartfonds Flevoland. 
25 maart 2019 
Mededeling evaluatie MKB Doorstartfonds Flevoland. 
 

Wat is de noodzaak voor een beeldvormende 
ronde? 
(Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde 
hebben t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een 
filmpje.) 
 

Achtergronden, doelstellingen en werking van het 
MKB Doorstartfonds en de hieraan verbonden 
uitvoeringsorganisaties zijn in de bijgevoegde 
documentatie zeer beknopt omschreven. Omdat veel 
statenleden bij de eerdere besluitvorming niet 
betrokken zijn geweest is het zinvol dit mondeling 
toe te lichten.  
 

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

Nota besluitvorming Provinciale Staten (2517199). 
Mededeling evaluatie MKB Doorstartfonds (2393574). 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
(De beeldvormende ronde is vormvrij!) 
 

Een korte presentatie (max 5 sheets), gevolgd door 
beantwoording vragen van statenleden. 

Hoeveel tijd is er nodig voor de beeldvormende 
ronde? 
 

30 minuten. 

Wie verzorgen de beeldvormende ronde?  
 

Ambtelijk. 
 

Is de betreffende Gedeputeerde bij de 
beeldvormende ronde aanwezig? 
 

Ja 

Wat moet de beeldvormende ronde opleveren? 
/Wat is het doel van de beeldvormende ronde? 
 

Inzicht in de doelen van het MKB Doorstartfonds. 
Inzicht in de relatie tot andere provinciale fondsen. 
Inzicht in de achtergronden van de voorgestelde 
wijzigingen. 
 

 
 
 
14 januari 2020 
 
Strategie & Beleid 
 
MKB Doorstartfonds 
 
 
Gedeputeerde J.N.J. Appelman 
 

 
2538867 

 

 

 



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

 

 Bladnummer 

 2 
 
 
 

Wat is het vervolg van deze beeldvormende ronde? 
(Let op: Geef een zo smart mogelijke planning.) 
 

04 maart 2020      Oordeelsvorming PS. 
25 maart 2020      Besluitvorming PS. 
 
April – Juni 2020   Herijken fondsdocumentatie. 
Augustus 2020      Heropenen fonds.  
 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

Statenvoorstel ‘Continuering MKB Doorstartfonds’ 2517199 Ja 

Mededeling Evaluatie MKB Doorstartfonds 2393574 Ja 

  


