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

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS én RND 

Onderwerp 
 

Aanpassing Reglement van Orde 

Datum beeldvorming 
 

7 of 14 april 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, waarbij vragen en 
opmerkingen door deskundigen beantwoord kunnen 
worden en er een gesprek over voor en nadelen 
plaats kan vinden. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Het doel is Provinciale Staten te informeren over de 
ontvangen vragen en opmerkingen van fracties en 
de mogelijkheden met betrekking tot het nieuwe 
Reglement van Orde. 

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 ontvangen vragen en opmerkingen over het RvO 
worden toegelicht en besproken. Aanvullende 
vragen kunnen gesteld worden, waarop 
deskundigen direct kunnen reageren.  

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

60 minuten (max 20 minuten presentatie over de 
aangeleverde input fracties, daarna beantwoording 
van (aanvullende) vragen) 

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

Het huidige Reglement van Orde van Provinciale 
Staten is bij de start van de statenperiode 2015-
2019 aangepast en vastgesteld.  
Vorig jaar is gestart met het inventariseren van 
wensen van de fracties.  

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

Presentatie met de vragen en opmerkingen van 
fracties en eerdere besluitvorming door de PC (over 
instellings- en benoemingsbesluiten commissies en 
de taken/besluitvorming van de PC). 

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

Griffier, Statenadviseur en jurist 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Niet van toepassing 

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

 

Tijdens een oordeelsvormende sessie (in mei) kunt 
u met elkaar in gesprek over de voorgestelde 
aanpassingen in het RvO. 
In de PS-vergadering van juni wordt over het 
Statenvoorstel Aanpassing RvO een besluit 
genomen. 

 

 
 
 
9 maart 2021 
 
SGR 
 
Aanpassing Reglement van Orde 
 
 

 
2754989 

 

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