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Panoramaronde 3 

Onderwerp 
Oplegmemo panoramaronde 3 presentatie over kadernotitie bestuurlijk risicomanagement 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Met de kadernotitie wordt bepaald hoe PS 
omgaan met risico’s in relatie tot het bereiken 
van provinciale doelstellingen. PS wordt in deze 
ronde nader geïnformeerd over de bestuurlijke 
lijn en kan nadere (feitelijke)vragen stellen ter 
verduidelijking van de door GS aangegeven 
richting. De kadernotitie zal later in GS worden 
vastgesteld en zal dan worden toegezonden.  

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

De rol van Provinciale Staten spitst zich toe op: 
-Risicobereidheid: hoeveel risico willen we 
nemen?; 
- inzicht in werkwijze risicomanagement  
- Afwegen of plannen GS binnen kaders  blijven; 
-Risicoprofiel en weerstandscapaciteit; 
-Wijze van bepalen daarvan;   

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

Door kaders te geven is duidelijk waaraan GS en 
PS zich willen houden.     

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

In 2008  stelden PS het visiedocument 
Risicomanagement. Daarin is beschreven welke 
ontwikkeling risicomanagement moet doormaken 
(van ad hoc naar integraal risicomanagement) 
wordt toegepast bij de provincie Flevoland. Dit 
geldt zowel bestuurlijk als ambtelijk. De 
relevante begrippen worden toegelicht. De 
kadernotitie Bestuurlijk Risicomanagement 
provincie Flevoland is een toespitsing van de 
genoemde visie. 
 
Er heeft 10 april door ConcernControl een 
presentatie over bestuurlijk risicomanagement 
plaatsgevonden in de statenwerkgroep planning 
en control. Deze is nadien breder verspreid en 
treft u hierbij nogmaals aan. In de Planning en 
Control cyclus, Perspectiefnota, Jaarrekening,  
wordt aandacht besteed aan het Flevolandse 
risicoprofiel (ondermeer risico top 
tien)weerstandscapaciteit en 
weerstandsvermogen; daar vindt de sturing 
plaats. De daar behandelde uitgangspunten 
worden vastgelegd in dit kader. 
     

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

De opinieronde en besluitvorming vindt na de 
zomer plaats. Opinieronde volgt op 4 september.   

  


