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kaderbrief IPO

Naam commissie

Statencommissie EMS

Onderwerp

Kaderbrief IPO 2022

Datum beeldvorming

19 mei 2021

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming?

a. Feitelijk informeren
b. Peilen en toetsen

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het
doel?

a. Het IPO-bestuur heeft op 22 april de

Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje

Kaderbrief 2022 als besproken en
vrijgegeven voor bespreking; de IPObestuurder licht deze toe.

b. De AV-leden die namens Provinciale Staten zijn
afgevaardigd naar de Algemene Vergadering IPO
halen opvattingen op van de leden van PS. De
IPO-Kaderbrief 2022 wordt ter informatie aan
de AV aangeboden.
Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven?

Een mondelinge toelichting op de kaderbrief,
waarna in een gedachtenwisseling de leden van PS
opvattingen en zienswijzen kunnen kenbaar maken
aan de Flevolandse AV-leden van PS.

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn?

30 minuten

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten?

Op 24 maart heeft bespreking van de
Meerjarenraming IPO 2022-2024 in de commissie
plaatsgevonden. Daarbij is aangegeven dat
bespreking van de Kaderbrief 2022 zinvol wordt
geacht. Deze Kaderbrief wordt gezien als
startdocument van het proces voor de begroting
van IPO/BIJ12 2022.

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

De door het IPO-bestuur besproken Kaderbrief
2022. De toelichting wordt ondersteund met een
presentatie. Deze is in voorbereiding.

Wie verzorgt de beeldvorming?

Gedeputeerde Fackeldey, IPO-bestuurder namens
Flevoland

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)
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de
Procedurecommissie

Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of toezeggingen.

Kan de beeldvorming hierdoor korter?

Let op: functietitel ipv. Naam.
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Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig?

Ja

Wat is het vervolg van deze beeldvorming?

De opvattingen en zienswijzen uit de
statencommissie EMS worden teruggekoppeld aan
het IPO-bestuur; uiterste datum 2 juni 2021. In
mei/juni 2021 wordt op basis van de Kaderbrief de
begroting IPO/BIJ12 opgesteld. De Begroting wordt
op 2 juli 2021 in het IPO-bestuur vastgesteld.

Geef een zo smart mogelijke planning.

De Kaderbrief wordt ter informatie aangeboden aan
de AV.
Overigens is er samenhang met de Voorjaarsnota
2021, die in de AV op 29 juni 2021 wordt
geagendeerd. De Voorjaarsnota 2021 zal voorstellen
bevatten die structurele effecten hebben.
Naam bijlage:

eDocs
nummer:

Openbaar in de zin van de
WOB
(ja/nee aangeven)

Notitie concept-kaderbrief 2022 IPO BIJ12 versie april 2021

2784448

Ja

Definitieve Kaderbrief 2022 IPO BIJ12 versie 22 april

2784447

Ja

