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Naam commissie Integrale Statencommissie 
Onderwerp Memo beeldvorming - perspectiefnota 2023-2026 
Datum beeldvorming 18 mei 2022 
Wat is de reden/aanleiding voor 
beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet 
meerwaarde hebben t.o.v. bijvoorbeeld 
schriftelijke informatie of een filmpje  

Voorbereiding op besluitvorming 

Wat moet de beeldvorming 
opleveren / Wat is het doel? 
 

De beeldvorming is bedoeld ter voorbereiding op de oordeelsvorming 
en besluitvorming van de perspectiefnota 2023-2026.  
 
Het beslispunt in het statenvoorstel zal zijn: “De perspectiefnota 2023-
2026 als kader te hanteren voor de programmabegroting 2023 en de 
daarin op te nemen meerjarenraming.” 
 
In de beeldvormende sessie krijgen de statenleden een plenaire aftrap 
/ presentatie met op hoofdlijnen een toelichting op de uitwerking van 
de perspectiefnota. 

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) 

Het college heeft de perspectiefnota 2023-2026 opgesteld. In deze 
beeldvormende ronde wordt de perspectiefnota gepresenteerd, 
verdeeld over drie delen: 

- Perspectieven, Strategische Agenda en actuele thema's 
- Actueel financieel kader 
- Voorstellen voor ontwikkelingen met financiële impact. 

 
Daarna volgt een korte toelichting op het volgende proces en de 
mogelijkheid om technische vragen te stellen. 

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

Presentatie 20 minuten en 40 minuten voor stellen van vragen.  

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

De perspectiefnota is onderdeel van de jaarlijkse P&C-cyclus. Op 23 
maart is een beeldvormende sessie in de integrale commissie 
gehouden over de contouren voor de perspectiefnota. 

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

1. Perspectiefnota, na besluitvorming GS (voorzien op 26 april 
2022) 

2. Statenvoorstel perspectiefnota  
3. Presentatie voor de beeldvorming 

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

Gedeputeerde Hofstra (portefeuille Financiën), met ambtelijke 
ondersteuning. 

Is de betreffende Gedeputeerde 
aanwezig? 

Ja. 

 
 
 
19 april 2022 
 
CZ 
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https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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Wat is het vervolg van deze 
beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 
 
 

 

 
Datum Actie 
Dinsdag 26 april Besluit GS Perspectiefnota 
Donderdag 28 april  Publicatie nazending 
Donderdag 28 april Start stellen schriftelijke technische vragen 
Woensdag 18 mei  Beeldvormende sessie 
Dinsdag 24 mei  Uiterlijk inleveren schriftelijke technische 

vragen 
Donderdag 2 juni  Publicatie op technische vragen door griffie 
Woensdag 8 juni Oordeelsvormende bespreking  
Woensdag  29 juni Besluitvorming 

 
 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

Statenvoorstel perspectiefnota 2023-2026 2948502 Ja 
Perspectiefnota 2023-2026 2924453 Ja 
Mededeling aanbieden perspectiefnota 2023-2026 2949664 Ja 
Format technische vragen perspectiefnota 2023-2026 2949666 Ja 
Presentatie beeldvorming perspectiefnota 2023-2026 Volgt Ja 
  


