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

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Evaluatie pilot voorkantsturing 

Datum 
beeldvorming 
 

11 mei 

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

Peilen en toetsen welke aanbevelingen uit het evaluatierapport ‘pilot 
voorkantsturing’ door de commissie prioriteit krijgen en hoe de commissie de 
opvolging van deze aanbevelingen wil beleggen. 
Deze input zal worden verwerkt in een Statenvoorstel. Daarmee zal PS besluiten 
over de opvolging van de aanbevelingen uit de evaluatie van de pilot 
voorkantsturing. 
 
In 2021 heeft de commissie EMS in de pilot voorkantsturing en nieuw economisch 
beleid de kaderstellende rol nadrukkelijk invulling gegeven. De werkgroep 
bestuurlijke vernieuwing heeft de ‘proceskant’ van deze pilot geëvalueerd. De 
evaluatie was niet gericht op de economische beleidsinhoud van de pilot. 
Het evaluatierapport geeft aanbevelingen voor de verschillende betrokken gremia. 
Om de aanbevelingen aan PS te bespreken, prioriteren en opvolging te borgen 
wordt het evaluatierapport voor behandeling geagendeerd in de commissie EMS. 
 
Het rapport is daarnaast ook met een brief door de werkgroep aangeboden aan GS, 
de directie van de ambtelijke organisatie en de griffie.  
 
De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft ervoor gekozen het gehele 
evaluatierapport en alle aanbevelingen aan de verschillende betrokken groepen 
aan te bieden. Inzicht in de gehele evaluatie en set van aanbevelingen geeft 
mogelijk voeding voor de onderlinge dialoog. 
 
 

Wat moet de 
beeldvorming 
opleveren / Wat is 
het doel? 
 

Input voor een statenvoorstel over de opvolging van de aanbevelingen bestaande 
uit:  
- Een prioritering van de aanbevelingen uit de evaluatie van de pilot 
voorkantsturing  
- Een keuze hoe de opvolging van de aanbevelingen georganiseerd kan worden. 
 

Hoe wordt de 
beeldvormende 
ronde 
vormgegeven? 
Gebruik het 
stroomschema 
Beeldvorming voor 

- Opening door voorzitter 
 

- Korte inleiding door voorzitter werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing en 
gelegenheid voor vragen 

- Bespreken aanbevelingen gericht aan PS 
Drie korte rondes de aanbevelingen op de 3 hoofd thema’s:  

 
 
 
14 april 2022 
 
SENB 
 
Evaluatie pilot voorkantsturing 
   
 

 
2946900 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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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) 

- kennisniveau,  
- vervolg kaderstelling,  
- wijze van werken binnen PS.   
Reacties per fractie en korte dialoog  

 
- Peiling welke aanbevelingen prioriteit hebben en in welke mate de aanbeveling 

opvolging moet krijgen (Mentimeter)  
- geen opvolging,  
- opvolging wenselijk, nu geen prioriteit,  
- opvolging noodzakelijk, nu mee aan de slag 
 

- Opties voor opvolging van de aanbevelingen  
Keuzevraag over eigenaarschap van en wie de opvolging zou moeten doen: 

a) werkgroep bestuurlijke vernieuwing + aanvraag voor ambtelijke 
ondersteuning (maximaal eigenaarschap bij PS) 

b) griffie met werkgroep bestuurlijke vernieuwing en EMS 
(eigenaarschap bij PS) 

c) GS (minder eigenaarschap bij PS) 
 

- sluiting door voorzitter. 
 

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

60 minuten 

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

In 2021 heeft de commissie EMS in de pilot voorkantsturing en nieuw economisch 
beleid de kaders voor het nieuwe economisch beleid voor GS geformuleerd. Het 
proces van deze pilot is begeleid door de statenwerkgroep Bestuurlijke vernieuwing. 
Bij de start van de pilot is aangegeven dat de pilot aan het eind geëvalueerd zou 
worden.  
In het evaluatierapport worden aan de verschillende betrokken groepen uit de pilot 
aanbevelingen gedaan. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft het 
evaluatierapport aangeboden aan het college van gedeputeerde staten, de directie 
van de ambtelijke organisatie en de griffier. 

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

Evaluatierapport ‘pilot voorkantsturing’ 
De aanbevelingen voor PS zijn voor uw gemak in een aparte bijlage opgenomen. 
 
Voor een goede behandeling in de commissie EMS is voorbereiding door u/uw 
fractie zeer gewenst.  
- Welke aanbevelingen zijn voor u/uw fractie prioriteit en waarom? 
- Hoe ziet u/ uw fractie de opvolging het liefst georganiseerd? 
 

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

Werkgroep Bestuurlijke vernieuwing - ambtenaren 

Is de betreffende 
Gedeputeerde 
aanwezig? 
 

n.v.t. 



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

 

 Bladnummer 

 3 
 
 
 

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

Het opstellen van een Statenvoorstel over de opvolging van de door de commissie 
EMS geprioriteerde aanbevelingen. Deze zal voor oordeelsvorming naar de 
commissie EMS gaan en vervolgens voor besluitvorming naar PS. 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
Evaluatierapport pilot voorkantsturing - definitief 2924346 Ja  
Overzicht aanbevelingen aan PS uit het evaluatierapport pilot 
voorkantsturing 

2948783 Ja 

  


