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Opinieronde 2     

Onderwerp 
Beoordelingskader statenwerkgroep Vitale Coalities 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

De statenwerkgroep Beoordelingskader vitale 
coalities legt het drieluik Omgevingsagenda - 
Auditrapport Externe samenwerking - Notitie 
Kader voor samenwerking ter bespreking voor als 
antwoord op de vraag van  Provinciale Staten 
naar een instrument dat zicht en greep geeft op 
samenwerkingsrelaties in het algemeen en vitale 
coalities in het bijzonder.  
Het ligt in de rede ook de indiener(s) van de 
motie een rol te geven in de Opinieronde. Binnen 
de statenwerkgroep hebben de statenleden Van 
Wieren en Boode  als klankbordgroep de 
contacten met de ambtelijke organisatie 
onderhouden over de op te leveren producten.  
 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

Het voorliggende statenvoorstel te bespreken in 
deze Opinieronde en zich uit te spreken over de 
beslispunten. 

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

In het Coalitieakkoord Flevoland, zelfstandig en 
uniek is samenwerking als bestuursstijl gekozen. 
Het begrip “vitale coalitie” is daarbij 
geïntroduceerd. Vanuit Provinciale Staten is 
behoefte om voldoende zicht en greep te hebben 
op dergelijke samenwerkingsrelaties. Daarom is 
gevraagd om een aanvullend Beoordelingskader 
analoog aan dat voor Verbonden Partijen. Sinds 
juni 2012 heeft de werkgroep Vitale Coalities uit 
de staten zich verdiept in dit onderwerp. Na een 
aantal overleggen is bijgevoegd document tot 
stand gekomen. 

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

Naar aanleiding van de bespreking (opinieronde) 
op 18 april 2012 van een GS-voorstel voor het 
gevraagde beoordelingskader, is een 
statenwerkgroep Vitale coalities ingesteld, die 
dit Kader verder heeft aangepast en thans ter 
beoordeling aan u voorlegt.       

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

Besluitvorming kan plaatsvinden over het 
voorliggende statenvoorstel na bespreking in 
deze Opinieronde. 

  


