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

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Behandeling Cebeon rapport 

Datum beeldvorming 
 

31 augustus 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  

Feitelijk informeren 

Wat moet de beeldvorming 
opleveren / Wat is het doel? 
 

Bij de behandeling van de perspectiefnota 2023-2026 heeft de 
(integrale) commissie aangegeven nadere toelichting te willen 
ontvangen - bij het verzoek tot capaciteitsuitbreiding van € 1,3 
miljoen - alvorens over te gaan tot besluitvorming omtrent de 
begroting in PS. 
De wens was om met de algemeen directeur en de stellers van het 
Cebeon rapport in gesprek te gaan over het rapport en de claim € 1,3 
miljoen. 
Dat gesprek wordt hiermee gefaciliteerd. 

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) 

Na een korte introductie door de stellers van het Cebeon rapport en 
de algemeen directeur kan het gesprek worden gevoerd.  

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

Gezien de reactie in de integrale commissie is de verwachting dat de 
beeldvormende sessie 60 minuten zal duren.  

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

Dit Cebeon rapport en bijbehorende mededeling is eind mei 2022 - 
via de LIS - aangeboden aan de statenleden.  

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

Het Cebeon rapport en de mededeling.  

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

De algemeen directeur en de directeur van het Cebeon zijn 
aanwezig. 

 
 
 
22 juni 2022 
 
CZ 
 
Behandeling Cebeon rapport 
   
 

 
2973378 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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NB: de directeur van het Cebeon zal 31 augustus beschikbaar houden 
voor uw commissie. Het verzoek is dan ook om 31 augustus – in de 
commissie - te starten met de behandeling van het Cebeon rapport 
zodat een uitloop naar 7 september niet nodig is.    
 

Is de betreffende Gedeputeerde 
aanwezig? 
 

Gedeputeerde Hofstra en de Reus zijn aanwezig 

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

Het gevolg van deze beeldvorming is dat PS weloverwogen kan 
besluiten over het verzoek ad € 1,3 miljoen bij de behandeling van 
de begroting. 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 
Cebeon rapport  2948685 ja 
Mededeling Cebeon rapport 2962377 ja 
  


