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Afdeling 

Betreft 

 

Afschrift 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

  
Naam commissie 
 

Statencommissie Ruimte 

Onderwerp 
 

Advies Toekomstverkenner Zorgvisie Flevoland 

Datum beeldvormende ronde 
 

28 augustus 2019 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
(Geeft inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling in 
verleden of toezeggingen.)  
 

- Statenvergadering 25 oktober 2018: motie met 
oproep aan GS om de acute situatie op te pakken 
- 21 november 2018: schriftelijke mededeling stand 
van zaken (eDocs 2338024) 
- 28 november / 9 januari 2019: mondelinge 
informatie stand van zaken in commissie Ruimte 
- 10 april 2019: presentatie rapport KPMG in 
commissie Ruimte 
- 9 juli 2019: schriftelijke mededeling inzake het 
proces over de openbaarheid rapport 
Toekomstverkenner (eDocs 2448482) 

Wat is de noodzaak voor een beeldvormende 
ronde? 
(Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde 
hebben t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een 
filmpje.) 
 

Feitelijk informeren en discussie over vervolg op 
advies Toekomstverkenner 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
(Let op: Kan de beeldvorming hierdoor korter?)  
 

Advies Toekomstverkenning zorg in Flevoland met 
als bijlage het Feitenboek Toekomstverkenning zorg 
Flevoland  
Dit document op 10 juli beschikbaar gesteld (eDocs 
2447190) 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
(De beeldvormende ronde is vormvrij!) 

- Korte inleiding gedeputeerde Fackeldey 
- Vragenronde 

Hoeveel tijd is er nodig voor de beeldvormende 
ronde? 
(Let op: de beeldvormende ronde duurt maximaal 30 
minuten, tenzij anders is besproken.) 
 

30 minuten 

Wie verzorgt de beeldvormende ronde?  
(Namen) 
 

Gedeputeerde Fackeldey 

Is de betreffende Gedeputeerde bij de 
beeldvormende ronde aanwezig? 

Ja 

 
 
 
27 juni 2019 
 
BDO 
 
Advies Toekomstverkenner Zorgvisie Flevoland 
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Wat moet de beeldvormende ronde opleveren? 
/Wat is het doel van de beeldvormende ronde? 
 

Provinciale Staten zijn geïnformeerd over het 
advies van de Toekomstverkenner 

Wat is het vervolg van deze beeldvormende ronde? 
(Let op: Geef een zo smart mogelijke planning.) 
 

Nog onbekend 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

Geen   

  


