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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda  
  
3.  Mededelingen 

Mededeling gedeputeerde tijdens PS op 18-9 (kort samengevat door de Statengriffie): 
Gedeputeerde Fackeldey licht kort toe wat de actuele stand van zaken Zorg in Flevoland is, conform 
de toezegging gedaan op 4-9 in de commissie. 
- 13-9 een beetje gemankeerde eerste bijeenkomst van de zorgtafel gehad en een 
kennismaking met de projectleiders van de zorgverzekeraars. 
- Morgen volgt een advies van overheden in de procedure over de kandidaten voor het 
onafhankelijk voorzitterschap. 
- Behandeling rapport verkenner in Tweede Kamer nog onduidelijk. 
- Het rapport van de verkenner is niet het enige uitgangspunt omdat bepaalde zaken nog 
ontbreken. 
- Het zorgtafelproces dient transparant te zijn, minimaal via verslaggeving achteraf. 
- Er wordt een voortgangsoverleg ingesteld en gekeken naar de mogelijkheden van een 
bestuurlijk overleg. 
- Eind oktober is de volgende zorgtafel voorzien (de structuur moet nog invulling krijgen). 
- Eerste werkdocument in de vorm van een lobbydocument wordt aan gewerkt . 
- 25-9 vanaf 20.00 uur: verrijken van dit werkdocument in een extra commissie. 
- Schriftelijk overleg Tweede Kamer, donderdag over een week. Daarvoor is de mogelijkheid 
vragen aan te leveren voor de vragenlijst. Ook dit wordt op 25-9 besproken in de commissie. 
 
Voorzitter PS: Er is behoefte aan een verhelderende vraag? SGP: ‘Wat zijn de uitgangspunten voor de 
zorgtafel? ‘ Gedeputeerde: ‘De voorzitter (vanuit de verzekeraars) gaf aan dat het rapport 
uitgangspunt is. De aanwezige overheden gaven toen aan het rapport niet in z’n geheel te hebben 
onderschreven en daarbij kritische kanttekeningen te hebben geplaatst.’ 
 
Aansluitend wordt over een motie vreemd aan de orde van de dag gestemd die door alle aanwezige 
fracties wordt ingediend (Zorg in de regio) en unaniem wordt aangenomen (38 V en 0 T); bij de 
stukken gevoegd. 

  
4.  Wenselijkheid en mogelijkheden Rapporteurschap PS 

Toelichting De commissie bespreekt de voor- en nadelen van het rapporteurschap in het proces Zorg 
in de regio. U treft hierbij een eerder door de staten vastgestelde handreiking aan. 
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5.  Bespreking Lobbydocument in wording en schriftelijke vragenlijst over dossier Zorgvisie 

Flevoland voor woordvoerders Tweede Kamer 
 (Portefeuillehouder Fackeldey) 
 Toelichting 

Het lobbydocument (beschikbaar als: ‘Lobby strategie uitbreiding zorgaanbod in Flevoland  
september 2019, versie 3‘) is een dynamisch document en dus aan verandering onderhevig. Het is 
aan de fracties aanvullende suggesties te doen. Dat kan in de commissie zelf. 
 
Er bestaat daarnaast de mogelijkheid suggesties te doen in de vorm van vragen die de woordvoerders 
kunnen stellen in het schriftelijk overleg/debat met de bewindspersonen. Beschikbaar als document 
onder de naam: ‘Vragen over dossier zorgvisie Flevoland’. Laatste stand van zaken daarvan is dat de 
woordvoerders de suggesties woensdagochtend in hun bezit dienen te hebben. Reden waarom nu een 
schriftelijke uitvraag bij uw staten wordt gedaan. Kijk naar de separate instructie bij het document. 
In de commissie van vandaag kunt u er niettemin bij dit document inhoudelijk stilstaan. 
 
Beide documenten staan binnenkort, z.s.m., op de besloten site die daarvoor is aangemaakt dan wel 
(‘Vragen over dossier zorgvisie Flevoland’) wordt u per email aangeboden. De documenten zijn 
dynamisch van aard en dus voor uw commissie een gespreksbasis waarbij ook weer geschakeld wordt 
met diverse betrokken partijen. Publicatie ligt niet in de rede gelet op de aard van de stukken en 
het belang van een efficiënte lobby richting de woordvoerders van de Tweede Kamer. Verzoek: graag 
terughoudend en prudent met beide documenten omgaan. 
 
Komende overleggen: schriftelijk overleg Tweede Kamer donderdag 26 september, voorgangsoverleg 
8 oktober, zorgtafel 22 november, voortgangsoverleg 9 december. 
 

6.  Rondvraag 
  

7.  Sluiting 
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