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Bestuurlijk vernieuwend proces voor het opstellen 
van nieuw economisch beleid en de tijdelijke 
verlenging van het huidig economisch beleid 

Datum beeldvorming 
 

6 (of 13) januari 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  

Voorbereiding op besluitvorming 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Kennis nemen van het voorgestelde vernieuwende 
proces voor het opstellen van nieuw economisch 
beleid, faciliteren van het gesprek binnen de 
commissie over dit proces, elkaars ideeën daarover 
leren kennen en input meegeven voor de verdere 
uitwerking van dat proces. 
Kort kennisnemen van de tijdelijke verlenging van 
het huidig economisch beleid als randvoorwaarde 
hiervoor.   
 
Het vernieuwende proces is nadrukkelijk gericht op 
het versterken van voorkantsturing door PS. Met de 
commissie/PS worden de fasen van visievorming, 
verkenning, kaderstelling vormgeven en doorlopen 
zodat proactief vanuit de Staten opdracht geven 
kan worden aan GS voor de verdere uitwerking van 
het economisch beleid.  

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

Digitale beeldvorming. Introductie op het 
voorgestelde proces om op bestuurlijk 
vernieuwende wijze het nieuwe economisch beleid 
op te stellen door portefeuillehouder bestuurlijke 
vernieuwing. Korte toelichting op verlenging huidig 
economisch beleid door portefeuillehouder 
economie. Gefaciliteerde dialoog tussen leden 
commissie aan de hand van de Mentimeter 
uitkomsten. 

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

1 uur 

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

De initieel geplande beeldvorming op 30- 9-2020 is 
door covid-maatregelen afgeblazen.  
De startnotitie en het procesvoorstel zijn daarop 
aangepast. Daarnaast is door het verschuiven in tijd 
vanhet voorgestelde proces een verlenging van het 
huidige beleid aan de orde. 

 
 
 
27 november 2020 
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https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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Moties/toezeggingen: rekening houden met SDG’s 
en BWI bij het opstellen van nieuw economisch 
beleid.  
Wens voor meer voorkantsturing bij PS. 

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

- Een presentatie met achtergrondinformatie,  
- Een instructie voor het gebruiken van Mentimeter 
tijdens de beeldvorming en  
- De vragen/mini enquête die tijdens de 
beeldvorming sessie met Mentimeter behandeld 
worden. 

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

Senior beleidsmedewerkers Economie 
Portefeuillehouders Bestuurlijke vernieuwing en 
Economie 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja, beide gedeputeerden zijn aanwezig. 

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

 

Oordeelsvorming en besluitvorming, in februari 
2021, over de startnotitie voor het (bestuurlijk 
vernieuwende) lerende proces voor het opstellen 
van nieuw economisch beleid en de verlenging van 
het huidige economische beleid. 
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