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

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

Woonagenda Cie PS beeldvormend 190521 

Datum beeldvorming 
 

19 mei 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  

Peilen & toetsen 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is 
het doel? 
 

-Op 23 september 2020 heeft u het ambitieniveau van het 
Procesplan Woonagenda besproken en verzocht dit uit te 
werken.  
-Nu geven we inzicht in deze door u gevraagde uitwerking 
van het Procesplan in de vorm van voorlopige 
agendapunten op de Woonagenda. Tijdens deze 
consulterende beeldvormende commissie vragen wij u als 
statenlid uw aandachtspunten mee te geven betreffende 
het uitwerken van deze agendapunten. Ook is er ruimte 
voor verduidelijkende vragen aan elkaar. Het debat zal 
later plaatsvinden in de oordeelsvormende commissie. 
-Wij vragen u in akkoord te geven op het uitwerken van de 
agendapunten en het opstellen van een definitieve 
Woonagenda  

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) 

Presentatie gevraagde uitwerking Procesplan en 
voorlopige agendapunten Woonagenda 

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

20 minuten presentatie en 40 minuten behandeltijd 

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

De onderzoeken en het procesplan zijn woensdag 23 
september 2020 met u gedeeld en besproken in de 
commissie van PS. U en de leden van PS hebben gevraagd 
het procesplan verder uit te werken. 
Ook zijn bijeenkomsten gehouden met wethouders van de 
zes gemeenten en directeur-bestuurders en leden van 
Raden van Commissarissen van corporaties. 

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

De agendapunten zijn onder meer gebaseerd op de 
woonvisies van de gemeenten en twee onderzoeken 
‘Migratie naar Flevoland’ en ‘Flevolandse woningmarkt’. 
De samenvattingen zijn toegevoegd in de bijlage. 

 
 
 
8 april 2021 
 
SENB 
 
Cie PS beeldvormend Woonagenda 19 05 ‘21 
 

 
2776086 

 

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

Gedeputeerde en directeur Companen 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja, gedeputeerde Jan de Reus zal aanwezig zijn 

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

 

-Bestuurlijk overleg wethouders gemeenten ter uitwerking 
Woonagenda; 
-PO, GS, cie. PS oordeelsvormend, PS besluitvormend, 
data afhankelijk van besluitvorming betrokkenen en 
aanlevertijden 

 
 
 
 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB (ja/nee aangeven) 

Samenvatting onderzoek effecten migratie 

Samenvatting onderzoek woningmarkt 

2781083 

2779592 

Ja 

Ja 

 

 


