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Naam commissie Statencommissie EMS

Onderwerp 1e werksessie nieuw economisch beleid commissie EMS 3 maart 2021(1 uur) en 24 maart 
(1 uur)

Datum beeldvorming 3 maart en 24 maart 2021

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

Eerste werksessie (in twee delen) met de commissie om gezamenlijk de eerste stap in 
het proces van kaderstelling voor het nieuwe economische beleid te zetten.  

Deze memo beeldvorming is in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing besproken. De 
werkgroep heeft aangegeven de hieronder voorgestelde werkwijze voor de commissie 
EMS passend te vinden als eerste werksessie in deze ‘pilot voorkantsturing & nieuw 
economisch beleid’. 

Wat moet de 
beeldvorming opleveren / 
Wat is het doel?

De opbrengst van deze werksessie met de commissie EMS zal de eerste bouwsteen 
vormen voor het kader dat PS aan GS zal meegeven voor het opstellen van nieuw 
economisch beleid. 

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)

Werksessie met een plenaire start, werken in subgroepen en plenaire afsluiting.

Plenaire start in Pexip
Inleiding/introductie 
Uiteen in subgroepen, aparte ‘kamers’ in Pexip met ambtelijke begeleiding.

Per subgroep bepalen:
- Welke thema’s belangrijk zijn voor de Flevolandse economie. 
- Welke thema’s in de volgende werksessies meegenomen moeten worden. 
- Wat de belangrijkste waarden zijn voor de economische ontwikkeling van Flevoland. 

Plenaire terugkoppeling. 

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

In overleg met de procedure commissie is op de agenda van de commissie EMS op 3 
maart en 24 maart elk een uur beschikbaar gesteld.

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.

Welke informatie wordt Om deze eerste werksessie in de context van het gehele traject te plaatsen en een 

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

doorkijk te geven naar de komende werksessies van de commissie is een nadere 
uitwerking van het proces in de bijlage op sheets 5 en 6 weergegeven.

Op het inhoudelijke thema economie wordt ter voorbereiding voor deze eerste 
werksessie een vraag voorgelegd aan de commissieleden:

• Bedenk welke 5 thema’s u en/of uw fractie belangrijk vinden voor de 
Flevolandse economie en zeker terug moeten komen in het nieuwe economisch 
beleid. Neem dit ‘lijstje’ mee naar de werksessie. 

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

Ambtenaren uit de teams economie. 
Het werken in de subgroepen worden ambtelijk begeleid.

Is de betreffende 
Gedeputeerde aanwezig?

Als toehoorder/toeschouwer bij het plenaire deel en aanschuiven bij twee subgroepen. 
Beide gedeputeerden hebben geen inhoudelijke rol tijdens de werksessie.

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

Zie de bijlage ‘programma, introductie en werkwijze - werksessie cie EMS - 3 en 
24 maart’ (2756293)

De opbrengst van de werksessie zal ambtelijk verwerkt worden zodat deze in de 
bundel voor PS 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.

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. 

Een visuele weergave van dit proces staat op sheet 9 in de bijlage.

Naam bijlage: eDocs

nummer:

Openbaar in de zin van 

de WOB

(ja/nee aangeven)

Programma, introductie en werkwijze - werksessie cie 
EMS - 3 en 24 maart

2756293

 


