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Integrale ad hoc commissie van 28 augustus 2019

Aanleiding voor deze memo is de gewijzigde agenda(behandeling) voor de commissie ten opzichte
van de inhoudelijke behandeling zoals u aantreft in de bundel commissie van 28 augustus. Het
betreft de gewijzigde behandeling van agendapunt 6 :’IJsselmeerziekenhuizen /advies verkenner
Toekomstverkenning zorg in Flevoland (agenderingsverzoek CDA-fractie)’.
Aanvulling agenda
Dit onderwerp stond op verzoek van het CDA geagendeerd in uw commissie. Dit mede n.a.v.
eerdere mededelingen van de toenmalige portefeuillehouder de heer Hofstra in mei/juni over het
verwachte advies van de toekomstverkenner de heer B. Leerink in opdracht van het ministerie van
VWS. Vlak voor en tijdens het zomerreces ontstond er concreet zicht op een extra bijeenkomst
voor raden en staten over het rapport van de toekomstverkenner zorgvisie Flevoland. Dit vindt
plaats op 27 augustus. Portefeuillehouder gedeputeerde Fackeldey en de agendacommissie hebben
daarom recent opnieuw naar de oorspronkelijke agendering gekeken.
Toegevoegd aan de stukken voor de commissie, die eerder rechtstreeks aan Provinciale Staten zijn
verstuurd in een spoedmededeling voor het zomerreces, is inmiddels ook een reactie van GS d.d.
12 juli 2019 op het rapport van de verkenner. Op 22 augustus 2019 heeft verder nog een nazending
plaatsgevonden (schrijven VWS).
Om te voorkomen dat er ‘dubbele’ besprekingen gaan plaatsvinden is, in overleg met de CDAfractie, voor de volgende behandeling gekozen:
- 27 augustus 2019 (informatieve bijeenkomst met de verkenner voor raden en staten in de
statenzaal van 19.30 – 21.30 uur)
Deze bijeenkomst voor staten en raden van 4 Flevolandse gemeenten vindt plaats in aanwezigheid
van de toekomstverkenner de heer B. Leerink. Hij zal daarbij vragen – technisch en inhoudelijk –
beantwoorden over zijn advies.
- 28 augustus 2019 (beeldvormende bespreking in integrale ad hoc commissie)
In verband met de bijeenkomst van 27 augustus a.s. wordt van het voornemen om de verkenner uit
te nodigen afgezien. De beeldvormende sessie in de commissie richt zich op de reactie van het
college van GS op het voorliggende rapport. De bijeenkomst heeft een beeldvormende karakter. De
beeldvorming gaat om het verkrijgen van een goed inzicht in de actuele situatie. Dan komen
bijvoorbeeld vragen aan de orde als:
- Waarover besluiten we eigenlijk?
- Wat is de context?
- Welke factoren/stakeholders spelen mee?
- Wat zijn onze mogelijkheden?
- Welke ideeën leven er al?
Kortom alle vragen die een speelveld schetsen met het oog op het te nemen besluit(en).
U kunt de informatie vervolgens delen en bespreken in uw fracties. Daarbij kan ook de verkregen
informatie van de 27ste worden betrokken.
-

4 september 2019 (oordeelsvormende bespreking in integrale ad hoc commissie)

Er is op de 4 september een geplande integrale ad hoc commissie over onder meer dit onderwerp
met een oordeelsvormend karakter. Er is inmiddels een duidelijk beeld gevormd van de situatie. U
kunt hier uw politieke standpunten met elkaar wisselen over het rapport van de verkenner en het
verwoorde standpunt van het college van GS. Dat leidt wel/niet tot aanvullingen op de reactie van
GS dan wel een eigen reactie van PS richting de minister van VWS met het oog op de
kamerbehandeling, die dit najaar wordt verwacht.
Volgorde agenda
De mogelijkheid bestaat dat dit agendapunt op brede belangstelling kan rekenen mede gelet op
signalen vanwege de belangstelling tijdens de extra bijeenkomst van 27 augustus. Voor de
zekerheid vindt de commissie daarom plaats in de statenzaal.

