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

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

Afschrift 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

  
Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Krachtige Samenleving 2020 - 2023 

Datum beeldvormende ronde 
 

10 juni 2020 

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

− Vaststellen Uitvoeringsagenda Samen Maken We 
Flevoland (februari 2019, edocs 2351238); 

− Vaststellen programmabegroting 2020; 
− Regionale Gezondheidszorg (‘faillissement 

IJsselmeerziekenhuizen’): in de periode 2018 
tot nu verschillende mededelingen, mondelinge 
bespreking in (beeldvormende) commissies of 
informele bijeenkomsten met 
fractiewoordvoerders. 

− Via diverse mededelingen zijn de staten 
geïnformeerd over deelonderwerpen van 
Krachtige Samenleving (pilots en subsidies). 

 
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.) 
 

Voorbereiding op besluitvorming 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, 
aangereikt? 
(Let op: Kan de beeldvorming hierdoor korter?)  
 

− PPT presentatie 
− Statenvoorstel Krachtige Samenleving  

2020 – 2023 met als bijlage Contourenschets 
programma Krachtige Samenleving 

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

Gesprek/ vragen naar aanleiding van PPT 
presentatie en statenvoorstel 

Hoeveel tijd is er nodig voor de beeldvormende 
ronde? 
(Let op: de beeldvormende ronde duurt maximaal 30 
minuten, tenzij anders is besproken.) 
 

30 minuten 

Wie verzorgt de beeldvormende ronde?  
(Namen) 
 

Gedeputeerde ondersteund door beleidsadviseur 
Krachtige Samenleving. 

 
 
 
19 mei 2020 
 
SENB 
 
Krachtige Samenleving 2020 - 2023 
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Is de betreffende Gedeputeerde bij de 
beeldvormende ronde aanwezig? 
 

Ja 

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

Een helder beeld van de koers voor Krachtige 
Samenleving. 
Provinciale Staten is geïnformeerd over de 
programmatische uitwerking van de opgave 
Krachtige Samenleving. 

Wat is het vervolg van deze beeldvormende 
ronde? 
 

19 augustus – oordeelvormend in commissie EMS 
9 september – besluitvormend in PS 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

Presentatie 2594548 ja 

Statenvoorstel 2576195 ja 

Contourenschets Krachtige Samenleving (bijlage bij statenvoorstel) 2589110 ja 

  


