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B e e l d v o r m i n g  
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Afdeling 

Betreft 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Sessie commissie EMS 16 juni 2021 'pilot voorkantsturing en nieuw 
economisch beleid' 

Datum beeldvorming 
 

16 juni 2021 

Wat is de reden/aanleiding 
voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende 
ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke 
informatie of een filmpje  

(Werk)sessie met de commissie om gezamenlijk de volgende stap in het 
proces van kaderstelling voor het nieuwe economische beleid te zetten.   
 

Wat moet de 
beeldvorming opleveren / 
Wat is het doel? 
 

In deze laatste werksessie voor het zomerreces gaan we met de commissie 
voortbouwen op de opbrengsten van de sessies van maart t/m begin juni.  
 
De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft besloten een deel van de sessie 
van 2 juni door te schuiven naar 16 juni om een betere dialoog in de 
commissie te faciliteren.  
Deze verschuiving heeft gevolgen voor de opzet van de werksessie van 16 
juni.   
 
Doel is om met de commissie de 22 economische thema’s te prioriteren en 
uitgangspunten over rol en taak opvatting te peilen.  
 

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) 

Werksessie bestaand uit: 
Toelichting op programma en werkwijze,  
Dialoog ondersteund door Mentimeter over de prioritering van de 22 
thema’s, 2e peiling in Mentimeter over de 22 thema’s.  
Toelichting op provinciale rollen (“wortel en stok”) met 1e peiling in 
Mentimeter over gewenste rollen.  
Afsluiting met vooruitblik naar de sessies na het zomer reces.  
 
NB: Zie bijlage voor instructie en voorbereiding en programma. 

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

1,5 uur 

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

Op 17 februari is het statenvoorstel met de startnotitie door PS aangenomen. 
Daarmee is de procedurele basis gelegd voor dit traject waarin de commissie 
zich buigt over de kaders voor het nieuwe economische beleid. 
Sinds maart is in de commissie maandelijks gewerkt aan de bouwstenen die 
de opdracht van PS aan GS zullen vormen voor het opstellen van nieuw 
economisch beleid. 

 
 
 
10 juni 2021 
 
S&B 
 
Sessie commissie EMS 16 juni 2021 'pilot voorkantsturing en nieuw 
economisch beleid' 
 
NB: op verzoek van werkgroep bestuurlijke vernieuwing aangepast als 
gevolg van wijziging in de werksessie 2 juni.  

 
2790766 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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Welke informatie wordt 
voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage 
van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor 
korter? 
 

- Overzicht van het proces en waar we nu staan. 
- Informatie over mogelijke rollen en taken van de provincie 
- Resultaten 1e peiling economische thema’s uit EMS sessie 2 juni. 
- Scorelijst tbv Mentimeter peiling 22 thema’s 
- Scorelijst tbv Mentimeter peiling “wortel en stok” 
- Informatie pakket economische thema’s van de werksessie op 14 

april (voor uw gemak nogmaals toegevoegd) 
 

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

Beleidsmedewerkers team economie 

Is de betreffende 
Gedeputeerde aanwezig? 
 

Beide gedeputeerden hebben geen inhoudelijke rol tijdens de werksessie. 
Mogelijk schuiven zij aan als toehoorder bij het plenaire deel en bij een of 
meer subgroepen om zo aangehaakt te blijven op het proces. 
 

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

 

In overleg met de griffie wordt gekeken naar opties in de PS/EMS agenda 
voor de sessies waarin uitwisseling met de samenleving en experts worden 
georganiseerd. De eerste sessies worden waarschijnlijk nog voor het zomer 
reces georganiseerd. (afhankelijk van beschikbaarheid sprekers/gasten etc.) 
 
Met de werkgroep bestuurlijke vernieuwing en de griffie is gekeken naar de 
opties in de agenda van PS/EMS na het reces om in de beeldvorming een 
sessie te doen waarin de vertaalslag van de opbrengst van de werksessies in 
EMS (de verschillende bouwstenen) tot een samenhangende opdracht aan GS 
wordt besproken. De kaders met betrekking tot duur/lengte van beleid en 
financiële kaders, zullen ook in deze sessie met de commissie aan bod 
komen. Deze vormen de laatste bouwsteen voor de ‘opdracht’ die vanuit PS 
aan GS wordt meegegeven voor het opstellen van nieuw economisch beleid. 
 
 
Daarna zal de opdracht van PS aan GS in de “versnelde BOB” door de 
commissie EMS en PS worden behandeld/besloten. De tijd tussen de 
beeldvorming en oordeelsvorming zal korter zijn. De Procedurecommissie 
heeft hiermee ingestemd. 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

Instructie en voorbereiding t.b.v. EMS sessie16 juni 2021 - nieuw 
economisch beleid 

2805356 ja 

presentatie - weergave proces en informatie provinciale rollen - EMS 16 
juni 2021 - nieuw economisch beleid 

2805357 Ja 

Resultaten 1e peiling economische thema’s voor dialoog EMS 16 juni - 
nieuw economisch beleid 

2805359 Ja 

overzicht 22 thema's en scorelijst peiling EMS 2 juni 2794444 Ja 

informatiepakket thema's 4 kapitalen t.b.v. technisch vragenuur 7-4 en 
werksessie EMS 14-4 

2772538 Ja 

score lijst peiling 'wortel en stok' - EMS 16 juni - nieuw economisch beleid 2805361 Ja  

Resultaten Cie EMS 3 en 24 maart 2021 en verwerkingsslag 2772401 Ja  

  
 


