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

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

  

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Gezondheidszorg in de regio Flevoland 

Datum beeldvorming 
 

17-06-2020 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
 

De Informanten geven aan: ’In deze laatste 
Nieuwsbrief van de Zorgtafel staat veel informatie. 
Processen zijn in een ver stadium en met name de 
ontwikkeling van het initiatief WEL, waarbij de 
Provincie een rol speelt, moet besproken kunnen 
worden met PS. Ook het daarin vermelde document 
Gezondheidszorg in Noordelijk Flevoland en het 
Regiobeeld Flevoland is het lezen en bespreken 
waard.’ 
De Informanten hebben geen specifieke rol hierin. 
Anders dan PS in haar rol zetten. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Inzicht in de activiteiten en voornemens van de 
Regiotafel Flevoland. Als aanvulling op de 
oordeelsvorming Krachtige Samenleving, 
programmalijn Toekomstbestendige 
Gezondheidszorg. Tevens ter voorbereiding op de 
oordeelsvorming bij de Begroting 2021, onderdeel 
gezondheidszorg. 
 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
 

Kennismaken met de onafhankelijke voorzitter van 
de Zorgtafel de heer Frans van den Broek 
d’Obrenan. Ophalen van de actuele beelden aan de 
hand van de laatst verschenen nieuwsbrief van de 
Zorgtafel Flevoland. Te bezien welke politieke 
keuzes op PS afkomen. 
 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
 

60 minuten, 15.30 – 16.30 uur 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
 

PS/ woordvoerders zorg worden informeel 
regelmatig bijgepraat over de actuele stand van 
zaken.  

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

Nieuwsbrief Zorgtafel(mei). 
 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
 

Korte presentatie voorzitter Zorgtafel en 
gelegenheid tot vragen stellen.  

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? ja 
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Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
 

Oordeelsvorming Krachtige Samenleving op 19 
augustus. 
Oordeelsvorming bij Begroting 2021. Evt nog nader 
te bepalen stappen. 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

Nieuwsbrief Zorgtafel mei met bijlage ondersteuningsmogelijkheden initiatieven zorglandschap  2619744 ja 

  


