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

Tijdens de beeldvormende bespreking in de 
integrale commissie van 24 november 2021 is 
geopperd om een sessie te wijden aan de vraag 
hoe PS zich beweegt op de participatieladder en 
hoe men per onderwerp de plek op die ladder 
vindt. In deze werksessie krijgen Statenleden dus 
de mogelijkheid om te oefenen met de treden op 
de participatieladder.  
 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

- Het geven van een completer beeld op 
participatie (informeren). 

- Een eerste bouwsteen voor beleid over 
participatie (participatieverordening) (peilen 
en toetsen). 

 
Toelichting 
Doel van deze sessie is ervaring opdoen over het 
betrekken van inwoners bij besluitvorming door PS. 
Op welke plek van de participatieladder bevinden 
we ons en welke gevolgen hebben bepaalde keuzes 
voor de rol van onze inwoners, PS en het college?  
 
De bedoeling van deze sessie is dat er interactieve 
gesprekken ontstaan tussen de 
statenleden/woordvoerders, de gedeputeerde en  
de expert over participatie en de kansen en 
dilemma’s die daarbij komen kijken. De 
statenleden kunnen de expert actief bevragen over 
dit onderwerp, maar vooral ook met elkaar het 
gesprek aan gaan.  
 
Opbrengst van dit gesprek is een completer beeld 
bij statenleden op participatie, een verdieping van 
de inhoudelijke visies van de statenleden op 
participatie en meer input voor een concept-
beleidsdocument over participatie, uiteindelijk 
resulterend in een participatieverordening. 
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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) 

Ferenc van Damme is de gespreksleider en zal, aan 
de hand van een aantal concrete voorbeelden van 
onderwerpen die spelen in Flevoland, het gesprek 
aangaan met statenleden, maar bovenal het 
gesprek tussen statenleden faciliteren.  
 
- Korte inleiding door spreker Ferenc van  
Damme over participatie en democratie en 
dilemma’s en kansen die hierbij kunnen optreden. 
- aan de hand van concrete voorbeelden peilen 
hoe statenleden in bepaalde kwesties  
zitten.  
 

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

Anderhalf uur. 

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

Participatie is aan de orde geweest in de 
beeldvormende commissie EMS van 7 oktober 2020 
en de integrale commissie van 24 november 2021. 

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

Een korte schets per casus die aan de orde komt 
om het gesprek over participatie nader richting te 
geven.  

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

Ferenc van Damme, participatiestrateeg bij  
Overijssel 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

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

- Dit gesprek is een bouwsteen voor de 
programmatische aanpak van participatie en 
bestuurlijke vernieuwing en het uitvoeringsplan 
Bestuurlijke Vernieuwing wordt er mee gevoed 
- gesprekken tussen inwoners, stakeholders, PS,  
GS en ambtenaren; 
- tussenstap: een internetconsultatie bij de  
samenleving over de mogelijke bouwstenen  
van een participatieverordening; 
- beeldvormend spreken over kansen en  
dilemma’s rond de ontwerp-verordening; 
- BOB-procedure over de ontwerp-verordening; 
- inspraak, bestaande uit terinzagelegging  
stukken gedurende 6 weken en gelegenheid  
voor een ieder om in die periode een  
zienswijze in te dienen; 
- op basis van de antwoordnota vaststellen van  
de definitieve participatieverordening 
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