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Technische vragenronde Economie, Human Capital
en Corona-impact
10 juni

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

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het
doel?

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

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

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten?

Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of toezeggingen.

Feitelijk informeren, gelegenheid bieden om vragen
te stellen over het huidige Economisch Programma
met instrumenten en de impact van Covid-19 op de
Flevolandse economie.
Open gesprek, duiding van alle nu beschikbare
informatie en de commissie meenemen in de
denklijnen richting de toekomst.
Het doel van de beeldvorming is tweeledig.
Het creëren van een gelijk kennis niveau in de
commissie/staten over het huidige Economisch
Programma en Human Capital Agenda,
bijbehorende instrumenten en duiding van de
economische impact, zoals aangereikt in de COVID19 monitor en de economische impact analyse.
Hiermee wordt een kennisbasis over de
economische impact van Covid-19, mogelijkheden
voor economisch herstel en de rol van de provincie
daarin gecreëerd voor andere besprekingen zoals
bijvoorbeeld bij de zomernota.
Daarnaast bied het een kennisbasis voor de
actualisatie van het Economisch Programma met
Human Capital Agenda dat na de zomer van start
zal gaan.
De presentatie wordt vooraf toegezonden. Deze zal
niet gepresenteerd worden tijdens de beeldvorming
zodat tijdens de beeldvorming technische vragen
gesteld kunnen worden en een meer open gesprek
kan plaatsvinden.
60 minuten.

Het huidige Economisch Programma is in de vorige
statenperiode vastgesteld. In 2019 en 2020 zijn
enkele losse onderwerpen vallend onder of
gerelateerd aan het Economisch Programma voor
besluitvorming in provinciale staten behandeld. Een
samenhangend overzicht over het Economisch
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Wie verzorgt de beeldvorming?

Programma en alle onderdelen en inzet is in deze
statenperiode nog niet gegeven.
Beeldvorming alleen voor het stellen van vragen.
De presentatie wordt vooraf toegezonden.
De presentatie biedt de mogelijkheid om door te
klikken naar meer gedetailleerde
achtergrondinformatie.
Twee senior beleidsadviseurs Economie (EP en HCA)

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig?

Ja, gedeputeerde Appelman is aanwezig.

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

Let op: functietitel ipv. Naam.

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

Presentatie EP/HCA
Gesprekken stakeholders
Overzicht relevante
ontwikkelingen
Startnotitie en
interactieve sessies PS
(obv “keuze menu
startnotitie”)
Vaststellen ontwerp
beleid, inspraak,
vaststelling.

Naam bijlage:

eDocs
nummer:

juni 2020
Periode juli - oktober
2020
Periode maartseptember 2020
September-december
2020
Q1 2021

Openbaar in de zin van de
WOB
(ja/nee aangeven)

