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

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

consolidatiesessie pilot voorkantsturing en nieuw economisch beleid 

Datum beeldvorming 
 

1 september 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  

Voorbereiding op besluitvorming over de kaders die PS aan GS mee 
zal geven voor het opstellen van het nieuwe economische beleid.  
 
Werksessie met de commissie EMS waarin de 80% versie van de 
opdracht, van PS aan GS om nieuw economisch beleid op te stellen, 
wordt doorgenomen.  
 

Wat moet de 
beeldvorming opleveren 
/ Wat is het doel? 
 

Op basis van deze werksessie en de definitieve peilingen in 
Mentimeter wordt de 100% versie van de opdracht gemaakt die 
vervolgens vanaf 22 september de versnelde BOB procedure 
doorloopt. 

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) 

In deze laatste werksessie van de pilot voorkantsturing en nieuw 
economisch beleid worden alle stappen die de commissie EMS sinds 
maart heeft doorlopen samengevat.  
Daarbij worden nog twee kaderstellende elementen toegevoegd; de 
gewenste werkingsduur voor het beleid en het financieel kader dat 
PS meegeeft aan GS voor de uitwerking van het beleid. 
 
De 80% versie van de opdracht van PS aan GS wordt (per 
paragraaf/alinea) doorgenomen waarbij de commissieleden concrete 
tekstvoorstellen kunnen doen. 
 
Voorafgaand aan de sessie krijgen de commissieleden instructie hoe 
zij zich hierop kunnen voorbereiden. 
 
De specifieke invulling van de werksessie (werkvormen, techniek etc.) 
zal met de werkgroep bestuurlijke vernieuwing op woensdag 7 juli 
worden besproken. 
De verwachting is dat de sessie fysiek gehouden zal worden op het 
provinciehuis.  

Hoeveel tijd wordt 
geschat nodig te zijn? 

90 minuten tijdens de EMS vergadering op 1 september. 
 

 
 
 
30 juni 2021 
 
SENB 
 
consolidatiesessie pilot voorkantsturing en nieuw economisch beleid 
   
 

 
2810824 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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Let op: tijdsduur gaat altijd in 
overleg met de 
Procedurecommissie  
 

Daarnaast wordt nog een beroep gedaan op de tijd van Staten- en 
burgerleden om de definitieve Mentimeter peiling in te vullen. Deze 
zal openstaan vanaf de werksessie in de commissie EMS op 1 
september tot dinsdag 7 september 12:00.  
Zo kunnen fracties tijdens hun vergaderingen op maandag 6 
september ook nog gezamenlijk de peilingen behandelen/invullen.  
 
De uitslag van deze laatste peiling zal worden opgenomen in de 100% 
versie van de opdracht. 

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

Op 17 februari hebben Provinciale Staten besloten om middels de 
‘pilot voorkantsturing en nieuw economisch beleid’ de kaders voor 
het nieuwe economische beleid te ontwikkelen en deze aan GS mee 
te geven.  

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

- Instructie hoe commissieleden/fracties zich kunnen 
voorbereiden 

- Programma en voorgestelde werkwijze tijdens de werksessie 
in de commissie 

- 80% versie van de ‘opdracht PS aan GS’    incl. bijlagen 
- Concept statenvoorstel  
- Verwijzingen naar (of herhaling van) eerder aangeboden 

relevante stukken. 
 
NB: bijlagen worden op 19 augustus als nazending aangeboden. 

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

Ambtenaren team economie. 

Is de betreffende 
Gedeputeerde 
aanwezig? 
 

Beide gedeputeerden hebben geen inhoudelijke rol tijdens de 
werksessie. 
Mogelijk schuiven zij aan als toehoorder. 
 

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

 

Beeldvorming en oordeelsvorming in de commissie EMS over de 
100% versie van de opdracht van PS aan GS, om nieuw economisch 
beleid op te stellen op basis van de door hen opgestelde kaders. 
 
Beeldvorming op 22 september 
Oordeelsvorming op 29 september 
Besluitvorming op 13 oktober.   
 
In de vergadering van de Procedurecommissie eind mei is ingestemd 
met het versneld doorlopen van de BOB procedure. 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
Bijlagen volgen als nazending op 19 augustus.   
  
 


