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

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

sessie EMS - pilot voorkantsturing en nieuw economisch beleid 

Datum beeldvorming 
 

2 juni 

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

Met de commissie gezamenlijk de volgende stap in het proces van 
kaderstelling voor het nieuwe economische beleid zetten.   
 
 

Wat moet de 
beeldvorming opleveren / 
Wat is het doel? 
 

In deze derde stap van het proces gaan we met de commissie bepalen welke 
thema’s, die uit de sessies van maart en april zijn voortgekomen, prioriteit 
hebben.  
De prioritering is onderdeel van de kaderstelling en zal een bouwsteen 
vormen voor de uitvraag (‘opdracht’) van PS aan GS om nieuw economisch 
beleid op te stellen.  
 

Hoe wordt de 
beeldvormende ronde 
vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema 
Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd 
kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd 
nodig is graag motiveren via deze 
memo) 

Plenaire sessie op 2 juni met op 2 momenten voorbereiding vooraf. 
- 1e peiling /weging thema’s vooraf. 
- Via het uitvraagformulier kenbaar maken over welke thema’s discussie 

gewenst is. 
- Plenaire discussie/gesprek over de thema’s 
- 2e peiling aan het einde van de plenaire sessie. 
 
Om tijdens de commissiebehandeling gericht de discussie te kunnen voeren 
over welke thema’s prioritair zijn zal vooraf een peiling gedaan worden. 
Deze peiling zal via Mentimeter gedaan worden op 20 en 21 mei.  
Op 19 mei zal in de commissie EMS een oproep gedaan worden om de peiling 
in de dagen daarna in te vullen. 
 
Op 20 mei worden de stukken voor de commissiebehandeling gepubliceerd. 
Deze nazending zal per e-mail worden aangekondigd bij provinciale staten. 
In deze e-mail zal ook de code/link naar de peiling in Mentimeter worden 
opgenomen. 
 
Deze peiling heeft niet tot doel volledig representatief te zijn, maar is 
bedoeld om de commissieleden inzicht te geven in hoe de thema’s op dat 
moment gewaardeerd worden. Deze eerste peiling kan door de 
commissieleden gebruikt worden om te bepalen over welke thema’s zij 
plenair de discussie willen voeren om daarmee de tweede peiling die aan het 
einde van de commissie behandeling gedaan zal worden te beïnvloeden.   
 
 

 
 
 
20 april 2021 
 
SGR 
 
sessie EMS - pilot voorkantsturing en nieuw economisch beleid juni 
 
 

 
2781034 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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De uitslag van de 1e Mentimeter peiling wordt op 27 mei gepubliceerd. 
Hiervoor zal geen aparte mailaankondiging worden verstuurd. 
 
Voor dinsdag 1 juni, 13:00 uur kunnen de commissieleden aangeven in het 
uitvraagformulier welke thema’s zij willen bespreken tijdens de 
commissiebehandeling op 2 juni. 
 
De resultaten van de tweede peiling geven de prioriteit weer die de 
commissie aan de thema’s geeft. Deze zal in de uitvraag aan GS worden 
verwerkt. 
 

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

90 minuten. 
 
Gevraagde voorbereiding: invullen peiling op 20 of 21 mei en aanleveren 
gespreksthema’s in het uitvraagformulier op 1 juni. 

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

Op 17 februari is het statenvoorstel met de startnotitie door PS aangenomen. 
Daarmee is de procedurele basis gelegd voor dit traject waarin de commissie 
zich buigt over de kaders voor het nieuwe economische beleid. 
 
De eerste werksessie heeft in twee delen plaatsgevonden op 3 maart en 24 
maart. De tweede werksessie heeft op 14 april plaatsgevonden. 

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

- De opbrengst van de werksessie van 14 april in beeld. 
- Een overzicht van de 21 thema’s en de vragen die in de Mentimeter 

peiling gesteld worden. 
- Opzet en toelichting op het programma voor de discussierondes en 

tweede peiling op 2 juni. 
- Eerste schetsontwerp ‘opdracht PSGS’ om zicht te geven hoe de 

output van de werksessies in de uitvraag voor het opstellen van 
beleid kan worden verwerkt. 

 
NB: de bijlagen worden op 20 mei 2021 toegevoegd aan de bundel. 
Op 27 mei zal de uitslag van de eerste peiling worden toegevoegd. 

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

Beleidsmedewerkers team economie 

Is de betreffende 
Gedeputeerde aanwezig? 
 

Beide gedeputeerden hebben geen inhoudelijke rol tijdens de 
commissiebehandeling. 
Mogelijk schuiven zij aan als toehoorder om zo aangehaakt te blijven op het 
proces. 

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

 

In de maanden mei en juni wordt gelijktijdig de stap (participatie, input van 
experts) in het proces georganiseerd. Gezien de doorlooptijd van het gehele 
proces, de overvolle agenda van de commissie en het naderende zomerreces 
is voor deze twee sporen naast elkaar gekozen. 
 
De opbrengst van de werksessie zal ambtelijk verwerkt worden zodat deze in 
de bundel voor EMS kan worden opgenomen. PS kunnen input 
geven/reageren op deze opbrengst. Proces/procedure gerelateerd kan 
richting de werkgroep bestuurlijke vernieuwing gereageerd worden. 
Gerelateerd aan de economische inhoud kan gereageerd worden richting de 
voorzitter van de commissie en/of het ambtelijke beleidsteam. 
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De opbrengst en de reacties/aanpassingen/aanvullingen daarop worden 
verwerkt tot een bouwsteen waar de commissie in de volgende werksessie 
verder mee gaat.  
 
Zo zal iedere werksessie met de commissie een bouwsteen opleveren voor 
het kader dat vanuit PS aan GS wordt meegegeven.  
 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

presentatie EMS pilot voorkantsturing nieuw economisch beleid 2 
juni 

2786211  

overzicht 21 thema's en scorelijst peiling EMS 2 juni 2794444  
pilot voorkantsturing en nieuw economisch beleid - verslag EMS 14 
april 

2794749  

Pilot voorkantsturing en nieuw economisch beleid - schetsontwerp 
opdracht PS - GS 

2794751  

  
 


