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Nota Risico en weerstandsvermogen 2021 

Datum beeldvorming 
 

19 januari 2022 

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? 
 

De beeldvorming is bedoeld ter voorbereiding op 
de oordeelsvorming en vervolgens besluitvorming 
van de Nota Risico en weerstandsvermogen 2021 
door de Integrale Statencommissie EMS van 
Provinciale Staten op 16 februari 2022. 
 
De beslispunten in het Statenvoorstel ‘Nota Risico 
en weerstandsvermogen 2021’ zullen luiden: 

1. Kennis te nemen van de aanbevelingen 
uit het extern advies aangaande de 
actualisering van de Nota 
Risicomanagementbeleid 2017 en het 
advies van de accountant; 

2. De Nota Risico en weerstandsvermogen 
2021 vast te stellen onder gelijktijdige 
intrekking van de Nota 
Risicomanagementbeleid 2017, 
waaronder de verwerking van de 
aanbevelingen in de Nota Risico en 
weerstandsvermogen 2021. 

 
en  
 
In deze beeldvormende sessie krijgen de 
Statenleden een plenaire presentatie waarin op 
hoofdlijnen een toelichting wordt gegeven op de 
kaders in de Nota Risico en weerstandsvermogen 
2021 inclusief de voornaamste wijzigingen t.o.v. de 
voorgaande Nota Risicomanagementbeleid 2017. 
 
Tijdens de sessie kunnen de Statenleden 
(inhoudelijke) vragen stellen.   
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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) 

De gedeputeerde Financiën zal, via de ambtelijke 
ondersteuning, de Statenleden informeren over de 
kaders Risico en weerstandsvermogen 2021 
inclusief de voornaamste wijzigingen t.o.v. de 
voorgaande Nota Risicomanagementbeleid 2017. 
 
Het informeren vindt plaats aan de hand van een 
presentatie, waarvoor de ‘bioscoop opstelling’ het 
meest voor de hand ligt (tenzij de 
commissievergadering digitaal plaatsvindt). 

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

60 minuten, waarvan maximaal 20 
minuten presentatie.  

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

In december 2017 is de voorgaande Nota 
Risicomanagementbeleid 2017 in PS besproken en 
vastgesteld. Eenmaal in de vier jaar wordt een 
geactualiseerde nota aan PS aangeboden ter 
vaststelling en vervanging van de voorgaande nota.  

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

De Nota Risico en weerstandsvermogen 2021 
evenals het adviesrapport van BDO Advisory zullen 
voor de beeldvormende sessie van 19 januari 2022 
beschikbaar worden gesteld aan Provinciale 
Staten. 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel i.p.v. Naam. 
 

Gedeputeerde Financiën, met gebruik van 
ambtelijke ondersteuning (Senior Financieel 
Adviseur. 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? Ja. 
Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 
 

Op 2 februari 2022 vindt de oordeelsvormende 
behandeling van de Nota Risico en 
weerstandsvermogen 2021 in de Integrale 
Statencommissie en op 16 februari behandeling en 
besluitvorming door Provinciale Staten plaats. 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
Nota Risico en weerstandsvermogen 2021 2869193 ja 
Statenvoorstel Nota Risico en weerstandsvermogen 2021 2872358 ja 
BDO rapportage onderzoek nota risicomanagement   2860491 ja 
Presentatie VOLGT  
  

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf

