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Ter bespreking 
Voorstel tot invulling van het experiment digitale vergadervormen. 
 
Aanleiding 
Op 20 december 2021 heeft de Procedurecommissie besloten om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om te experimenteren met beeldvorming op beeld. Dit voorstel is doorgeleid aan 
het Seniorenconvent waar is besloten om tot aan januari 2023 bij beeldvorming te experimenteren 
met digitale vergadervormen binnen de huidige technische mogelijkheden.  
 
Naar aanleiding van dit besluit is in de bespreking  van GS met de Procedurecommissie van 11 juli 
2022 besloten:  
Tot aan januari 2023 wordt bij beeldvorming geëxperimenteerd met digitale vergadervormen binnen 
de huidige technische mogelijkheden (opdracht Seniorenconvent aan Procedurecommissie). 
Geconcludeerd wordt : …”GS gaat kijken welke onderwerpen prioriteit hebben in de planning en 
nemen hierin de suggestie mee voor de experimenten in de beeldvorming. Het idee wordt geopperd of 
de beeldvorming op een andere manier ingevuld kan worden” 
 
In de zomernota is toen door GS het volgende voorgesteld: 
De komende periode zal bij de beeldvormende sessies, voor de commissies van de staten, 
geëxperimenteerd worden met digitale vergadervormen binnen de huidige technische mogelijkheden, 
zoals besproken in de procedurecommissie. Onderdeel hiervan is dat er meer gebruik gemaakt zal 
worden van multimedia. Wij zijn voornemens om video’s te laten maken ter ondersteuning van de 
beeldvormende sessies. De verwachte lasten zijn € 175.000, namelijk: - Inhuur professioneel 
videograaf € 90.000 - Inhuur communicatieadviseur voor de voorbereiding (boodschap, performance) 
€ 60.000 - Presentatietrainingen € 25.000 Wij stellen voor om in 2022 € 175.000 budget toe te kennen 
voor het maken van video’s die tijdens de beeldvormende sessies gebruikt zullen worden, ten laste 
van het begrotingssaldo. 
 
Uitwerking 
Het opzetten van een experiment kost meer tijd dan een normale beeldvormende agendering en 
daarom is gezocht naar een onderwerp waar ruim van tevoren de informatie die gedeeld moet 
worden bekend is. Daarom is gekozen voor een onderwerp in het inwerkprogramma van de nieuwe 
staten. 
 
In de inwerkperiode van de nieuwe Staten kan bij het onderwerp Europese Programma’s gebruik 
gemaakt worden van een andere vorm van informeren, namelijk in de vorm van een uitlegvideo. 
Deze vorm zorgt er voor dat de Statenleden de informatie in een compacte vorm tot zich kunnen 
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https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/besluitenlijsten/DOCUVITP-2982171-v2-Concept-besluitenlijst-gezamenlijk-overleg-GS-en-PC-van-11-juli-2022.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/13-juli/14:00/DOCUVITP-2945131-v17-Zomernota-2022-2.pdf
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nemen, zowel plenair als op een eventueel voor hen gunstig moment. De informatie is en blijft 
toegankelijk na de informatiesessie. 
 
Het onderwerp Europese Programma’s is gekozen, omdat de inhoud voor dit onderwerp minder aan 
verandering onderhevig is door de actualiteit. Dit is noodzakelijk omdat gebleken is dat de 
doorlooptijd voor de productie van een dergelijke informatievideo minimaal twee maanden is. Dit is 
vanwege het aantal stappen dat in de voorbereiding moet worden genomen (denk aan de 
goedkeuring voor de inhoud van de video via het portefeuille-overleg, etc.) en de tijd die nodig is 
voor de productie van de video (filmen, monteren, ondertitelen). 
 
Daarnaast wordt er vanuit Communicatie gekeken of er parallel ook gewerkt kan worden aan een 
onderwerp dat in de reguliere besluitvorming wordt meegenomen. Dit wordt de komende weken 
verder uitgewerkt en getoetst op haalbaarheid. 
 
Het voorstel voor dit experiment is afgestemd met gedeputeerde Fackeldey vanuit zijn portefeuille 
communicatie.  
 
 


