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Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Vaststelling Financiële verordening provincie 
Flevoland 2021 

Datum beeldvorming 25 augustus 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  

De beeldvorming over de geactualiseerde 
financiële verordening is tweeledig, namelijk om te: 

1. informeren over de wijzigingen die 
voortkomen uit externe regelgeving, en 

2. peilen & toetsen over wijzigingen. 
Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Veel financiële onderwerpen worden door externe 
wet- en regelgeving voorgeschreven. Als aanvulling 
daarop is lokaal maatwerk nodig, namelijk regels 
die Provinciale Staten zelf meegeven aan het 
college, vastgelegd in de financiële verordening.  
 
Het eerste doel van de beeldvorming is dat de 
commissie geïnformeerd wordt over de inhoud van 
de geactualiseerde financiële verordening, maar 
ook over de wijziging van externe wet- en 
regelgeving die zijn weerslag kent in de 
verordening.  
 
Het tweede doel van de beeldvorming is dat de 
commissie in de gelegenheid wordt gebracht om  
het voorgestelde maatwerk af te stemmen. Dat 
betreft voornamelijk de aanvulling van het 
onderwerp ‘rechtmatigheidsverantwoording’.  

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) 

Aan de hand van een presentatie wordt de 
commissie geïnformeerd. Onderwerpen van de 
presentatie zijn: 

- het geven van een korte inleiding op de 
financiële verordening en de relatie met de 
Provinciewet; 

- informeren over de voorgestelde 
wijzigingen, en 

- toelichten van de argumenten die voor de 
maatwerk afspraken gebruikt zijn. 

Na de presentatie wordt de commissie in de 
gelegenheid gesteld om inhoudelijke vragen te 
stellen en in te spreken op de voorgestelde 
wijzigingen. 
De ‘carré’ vorm lijkt hiervoor het meest passend. 
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https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

45 minuten 

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

De huidige financiële verordening (2018) is op 
8 november 2017 door uw Staten vastgesteld.  

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

Voorafgaand aan de beeldvorming zal het 
statenvoorstel (#2811714 - Statenvoorstel 
vaststelling Financiële verordening provincie 
Flevoland 2021) beschikbaar worden gesteld. Als 
bijlage bij het statenvoorstel zijn twee versies van 
de financiële verordening opgenomen, namelijk: 

- de huidige verordening met daarin per 
artikel wijzigingsvoorstellen, en 

- de integrale tekst van de geactualiseerde 
financiële verordening. 

Het statenvoorstel wordt op 6 juli door het college 
van Gedeputeerde Staten behandeld. 

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

De gedeputeerde in samenspraak met ambtelijke 
ondersteuning (financieel strategisch adviseur). 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? Ja. 
Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 
 

- Op 22 of 29 september 2021 
oordeelsvormend in de commissie 

- Op 13 oktober 2021 besluitvormend in PS 
  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
   
  


