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 Registratienummer: 

 
 

 

            

            
    

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Samenwerking regio Zwolle 

Datum beeldvorming 
 

25 augustus 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? 
 

Provinciale Staten informeren over het GS-besluit 
om deel te nemen aan de regio Zwolle. En 
tegelijkertijd Provinciale Staten in de gelegenheid 
stellen om nog wensen en ideeën hieromtrent mee 
te geven.  

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) 

Door middel van een presentatie geven we inzicht 
in: 
Inhoud 
-Inzicht geven op welke thema’s (economie, wonen, 
infrastructuur) er kansen liggen voor samenwerking 
met de regio Zwolle  
 
Governance 
-De manier waarop de samenwerking in de regio 
Zwolle is georganiseerd; 
-Op welke manier we met de gemeenten Dronten, 
Urk en Noordoostpolder samenwerken; 
-Op welke manier Provinciale Staten betrokken 
zijn/worden bij de samenwerking regio Zwolle 
 
 

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

45 minuten 

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

Op 4 december 2019 is een toezegging gedaan door 
de portefeuillehouder dat uitgewerkt wordt ‘hoe in 
de Regio Zwolle te komen tot een volwaardige 
samenwerking’. In een mededeling aan PS van 6 
april 2020 is hieraan toegevoegd dat het college 
met het management de inzet verkennen gaat die 
past bij de beoogde samenwerking. De afgelopen 
periode is verkend op welke inhoudelijke thema’s 
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https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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we met de regio Zwolle kunnen samenwerken en 
wat dit vergt aan ambtelijke capaciteit. 

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

De notitie “Samenwerking regio Zwolle d.d. 18 mei” 
wordt voorafgaand aan Provinciale Staten 
toegezonden. Dit is een verkenning naar 
mogelijkheden voor samenwerking met de regio 
Zwolle 

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

Gedeputeerde Fackeldey 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

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

Besluitvorming  

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
Statenvoorstel samenwerking regio Zwolle #2792052 Ja 
Samenwerking regio Zwolle d.d. 18 mei 2021 #2794077 Ja 
PS mededeling regio Zwolle d.d. 6 april 2020 #2574148 v5 Ja 
Versterking samenwerking Flevoland regio Zwolle #2581114 v5 Ja 
13e Begrotingswijziging 2021 #2807657 Ja 
Regio Zwolle aanbod kabinetsformatie #2795540 Ja 
  


