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Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Memo beeldvorming Sportbeleid 2022 - 2027 

Datum beeldvorming 
 

6 juli 2022 of 22 juni 2022 of 15 juni 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  

Peilen & toetsen 

Wat moet de beeldvorming 
opleveren / Wat is het doel? 
 

Op basis van de eerste beeldvormende ronde op 2 maart jl. zijn 
aangedragen thema’s en suggesties verwerkt in deze conceptnotitie.  
Doel is om te peilen of Provinciale Staten deze voldoende herkennen 
in de notitie en welk thema extra beleidsmatige aandacht behoeft.  

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) 

Er wordt in 2 delen gewerkt:  
1. Korte presentatie van de conceptnotitie: voorgestelde thema’s en 
mogelijke inzet 
2. Interactie op basis van stellingen per thema, waarbij telkens keuzes 
worden gevraagd omrent positie, doel en inzet.  

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

60 minuten 

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

• Op 14 november 2018 hebben Provinciale Staten het sportbeleid 
“samenspel rendeert in Flevoland” vastgesteld.  
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-
Staten/2018/14-november/15:30/Actualisatie-provinciaal-
sportbeleid 

• In januari 2021 hebben Provinciale Staten de mededeling monitor 
“sportbeleid op koers” ontvangen. 
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-
stukken/DOCUVITP-2682927-v4-2020-mededeling-monitor-
sportbeleid.PDF 
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• Gedurende de coronacrisis zijn Provinciale Staten d.m.v. de 
provinciale coronamonitor geïnformeerd over de gevolgen van 
Corona voor o.a. de sportsector en de ondersteuning vanuit de 
provincie: Dashboard_covid - Flevoland (feitelijkflevoland.nl) 

• Op 2 maart 2022 is commissie EMS in eerste beeldvormende 
ronde geïnformeerd over sport- en sportbeleid in Nederland en 
Flevoland PowerPoint-presentatie (flevoland.nl) 

• Op 17 maart 2022 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de 
uitvoering van het steunpakket corona en sport 13 - Mededeling 
(flevoland.nl) 

• Provinciale Staten zijn uitgenodigd deel te nemen aan het 
werkbezoek Provinciaal Sportbeleid op Urk d.d. 8 juni 2022 Save-
the-date: Werkbezoek Sport, Provincie Flevoland 

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

Een uitgeschreven notitie als concept Flevolands sportbeleid. 
Hierbinnen zijn diverse dilemma’s en overwegingen beschreven die als 
stellingen en bespreekpunten terugkomen tijdens de vergadering.  
Het concept wordt uiterlijk 1 week voor de beeldvorming gepubliceerd 
voor de commissie. 

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

- Bureau ‘looplijnen’ 
- Directeur Sportservice Flevoland 
- Beleidsadviseur Provincie Flevoland 

 
Is de betreffende Gedeputeerde 
aanwezig? 
 

Ja, gedeputeerde Hofstra 

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

• Oordeelsvorming commissie: 28 september 
• Besluitvorming Provinciale Staten: 26 oktober. 
 

  
 

Naam bijlage: eDocs 
nummer: 

Openbaar in de zin 
van de WOB 
(ja/nee aangeven) 

Concept Flevolands sportbeleid   ja 
  

https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard-covid
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-sessie-EMS/2022/02-maart/15:30/DOCUVITP-2924501-v1-28-02-2022-Presentatie-Flevolands-Sportbeleid.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2915625-v7-2022-Coronaondersteuning-Sport-in-Flevoland.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2915625-v7-2022-Coronaondersteuning-Sport-in-Flevoland.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/Evenement/2022/06/08/Save-the-date-Werkbezoek-Sport
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