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Naam commissie 
 

Beeldvormende commissie EMS 

Onderwerp 
 

Randstedelijke Rekenkamer vooronderzoek 
intrekking OV-concessie IJssel-Vecht 

Datum beeldvorming 
 

12 of 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 
De beeldvorming vindt plaats als aanvulling op de 
schriftelijke informatie (vooronderzoek intrekking 
OV-concessie IJssel-Vecht).  
De beeldvorming heeft een meerwaarde ten 
opzichte van enkel schriftelijke informatie doordat 
de statenleden in de gelegenheid worden gesteld 
om vragen te stellen aan de onderzoekers.  

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De statenleden hebben voldoende informatie 
vergaard over de reikwijdte, opzet en resultaten 
van het rekenkamer vooronderzoek.  

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 Randstedelijke rekenkamer zal een beknopte 
mondelinge toelichting geven. Hierna is er 
gelegenheid voor het stellen van vragen. 

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. 
 

De Programmaraad heeft op 14 november 2019  
geadviseerd om vier onderzoeken in het 
onderzoeksprogramma op te nemen: 
waterkwaliteit, OV-concessies, Bodemdaling en  
Fietsbeleid. In de 1ste begrotingswijziging 2020 zijn 
deze onderwerpen opgenomen. 
In september 2020 is de invalshoek van een 
onderzoek naar de besluitvorming omtrent de 
ontstane situatie bij de concessie IJssel-Vecht door 
de Rekenkamer voorgelegd aan de fracties van 
Provinciale Staten van Flevoland. Op basis van de 
reacties heeft de Rekenkamer besloten om te 
starten met een vooronderzoek. Op 30 oktober 
2020 is, door de Randstedelijke Rekenkamer het 
vooronderzoek naar de besluitvorming inzake de 
intrekking van de OV-concessie IJssel-Vecht 
aangekondigd. 

 
 
 
6 december 2021 
 
SGR 
 
Randstedelijke rekenkamer vooronderzoek 'Intrekking OV-concessie 
IJssel-Vecht' 
 
 

 
2881577 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

-Het statenvoorstel waarmee de leerpunten 
worden vastgesteld  
-De begeleidende brief bij het vooronderzoek 
-Uitkomsten vooronderzoek OV-concessie IJssel-
Vecht 
-Bestuurlijke reactie GS Flevoland vooronderzoek 
intrekking OV-concessie 
 

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

De onderzoekers van de Randstedelijke 
rekenkamer. 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Nvt (technische toelichting van de rekenkamer) 
Eventuele vragen over de bestuurlijke reactie  van 
het college kunnen tijdens de oordeelsvormende 
bespreking worden gesteld. 

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

Oordeelsvormende commissie: 2 of 9 februari 2022 
Besluitvorming PS: 16 februari 2022 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 
Openbaar in de zin 
van de WOB 
(ja/nee aangeven) 

Statenvoorstel Rekenkamerbrief "Vooronderzoek intrekking OV-concessie IJssel-Vecht” 2877695 Ja 
Begeleidende brief Randstedelijke Rekenkamer aan Provinciale Staten Flevoland 2879376 Ja 
Uitkomsten vooronderzoek OV-concessie IJssel-Vecht 2879366 Ja 
Bestuurlijke reactie GS Flevoland vooronderzoek intrekking OV-concessie 2879372 ja 
  


