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Datum beeldvorming 
 

8 of 15 februari 2023 (n.t.b.) 

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? 
 

Het doel: 
- de Staten meenemen in de voortgang van 

de Zorgtafel Flevoland (informerend en 
ruimte voor vragen). 

 
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) 

De beeldvormende sessie kent een aantal 
onderdelen: 

1) Opening door gedeputeerde. 
2) Presentatie door de onafhankelijk 

voorzitter van de zorgtafel over de 
voortgang, incl. veel ruimte voor vragen. 

3) Afronding door gedeputeerde. 
 

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

1 uur 

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

Sinds het faillissement van de IJsselmeer  
Ziekenhuizen zijn de Staten op de hoogte 
gehouden over voortgang zorgtafel en de 
ontwikkeling van de zorgtafel 2.0 (incl. agenda):  
− Frequent contact in periode na faillissement  
IJsselmeerziekenhuizen (2018/ 2019) 
− Diverse mededelingen en bijeenkomsten in  
2019/ 2020; o.a. met onafhankelijk voorzitter  
Zorgtafel 
− Statenvoorstel Krachtige Samenleving 2020 - 
2023 (# 2576195) en Contourenschets (#  
2589110) 
− In de najaarsnota 2020 (#2646320) is een  
oormerk van € 600.000 aangebracht in de Brede  
bestemmingsreserve voor een plus-scenario  
toekomstbestendige gezondheidszorg. 
- Een beeldvormende sessie in januari 2021 
(#2708375). 

 
 
 
12 januari 2023 
 
SENB 
 
Voortgang Zorgtafel Flevoland 
   
 

 
3063996 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/zorgtafel-flevoland/
https://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/DOCUVITP-2576195-v11-Statenvoorstel-Krachtige-Samenleving-2020-2023.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/DOCUVITP-2589110-v6-Contourenschets-Krachtige-Samenleving-2.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/DOCUVITP-2589110-v6-Contourenschets-Krachtige-Samenleving-2.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/DOCUVITP-2646320-v10-Najaarsnota-2020-boekje-1.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-sessie-EMS/2021/6-januari/15:30/Op-weg-naar-toekomstbestendige-gezondheidszorg-bijdrage-provincie-aan-Zorgtafel-2-0
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- Statenvoorstel Toekomstbestendige 
gezondheidszorg; conform voorstel besloten 
(#2852844). 
- Mededeling Staten (#3052594). 

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

Bijlagen: 
1. Verslag laatste bestuurlijke 

bijeenkomst van de Zorgtafel Flevoland 
(#3065381).  

2. Link naar de nieuwsupdates die vanuit 
de Zorgtafel worden verspreid (ook aan 
Statenleden). 

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

- Gedeputeerde Fackeldey, ondersteund 
door senior beleidsadviseur. 

- Toelichting door onafhankelijk voorzitter 
van de Zorgtafel, Martin Smeekes. 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

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

Via de programmalijn Toekomstbestendige 
gezondheidszorg (opgave Krachtige Samenleving) 
is een faciliterende rol van de provincie aan de 
Zorgtafel, geborgd tot maart 2024.  

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 
Gespreksverslag Zorgtafel 30 september 2022 #3065381 Ja 
Link naar nieuwsupdate Zorgtafel  n.v.t. Ja 
  

https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/zorgtafel-flevoland/
https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/zorgtafel-flevoland/

