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

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Integrale Commissie (Statencommissie EMS) 

Onderwerp 
 

IPO Najaarsnota 2021 

Datum beeldvorming 
 

27 oktober 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 voor de IPO AV vergadering waar 
de Najaarsnota wordt geagendeerd.  
 
Deze Najaarsnota bevat geen begrotingswijziging 
en wordt daarom ter kennisgeving / informatie aan 
de Algemene Vergadering van het IPO gestuurd.  

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De Najaarsnota van het IPO informeert u over de 
voortgang van de uitvoering van het lopende 
begrotingsjaar. Afwijkingen worden gerapporteerd. 
 
Ten behoeve van de IPO-AV vergaderingen wordt 
het betreffende onderwerp in de commissie 
geagendeerd  De commissieleden kunnen aan de 
afgevaardigden richting de IPO-Algemene 
vergadering punten voor de bespreking meegeven.  

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 Najaarsnota wordt kort toegelicht. Daarna is er 
gelegenheid voor bespreking en verduidelijking. 
Vervolgens kunnen de leden van de Commissie 
aandachtspunten aandragen aan de 
afgevaardigden van de AV voor de vergadering van 
6 december 2021.  
 

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

30 minuten 

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

De Programmabegroting IPO 2021 is geagendeerd 
op 11 november 2020. Deze Najaarsnota is een 
voortgangsrapportage op deze begroting.  
 
Provinciale Staten hebben in een recente 
bespreking (Commissie EMS 29 september 2021) 
aan de hand van de Programmabegroting van IPO 
(IPO Den Haag en BIJ12) uitvoerig stilgestaan bij de 
inzet en meerwaarde van het IPO en de bijdrage 
die Flevoland aan het IPO beschikbaar stelt. 

 
 
 
8 oktober 2021 
 
EBES 
 
Najaarsnota IPO 
   
 

 
2854260 

 

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? 
 

De Najaarsnota is een voortgangsrapportage 
waarbij vooral wordt gekeken naar de afwijkingen 
ten opzichte van het lopende begrotingsjaar. 
 
De bijgevoegde stukken zijn geagendeerd in het 
IPO-Bestuur van 6 oktober 2021. De vastgestelde 
stukken zijn nog niet beschikbaar. Het bestuur 
heeft geen wijzigingen aangebracht.  
Een toelichting (presentatie) is bijgevoegd.  

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

Gedeputeerde Fackeldey 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja.  

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

Er is geen besluitvorming in Provinciale Staten 
nodig.  

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
Notitie IPO Bestuur Najaarsnota 2021 2855540 Ja 
Najaarsnota 2021 IPO Den Haag 2855541 Ja 
Najaarsnota 2021 BIJ12 2855542 Ja 
Presentatie Najaarsnota IPO 2021 2855537 Ja 
  


