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Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Meerjarenraming IPO 2022-2024 

Datum beeldvorming 
 

24 maart 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  

Voorbereiding op besluitvorming / informeren 

Wat moet de beeldvorming opleveren / 
Wat is het doel? 
 

De statenleden worden geïnformeerd over de gewijzigde opzet. 
Inzicht wordt gegeven in: de nieuwe P en C cyclus, het 
financieel beleid inclusief de verschillen meerjarenraming 
t.o.v. 2021 en corona. Zij kunnen daaropvolgend hun 
opvattingen meegeven aan de beide AV-leden de statenleden F. 
Achtien en B. Heng. 

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) 

Presentatie gedeputeerde Fackeldey. Na de beeldvorming volgt 
aansluitend de oordeelsvormende bespreking van de 
Meerjarenraming, waarbij leden PS opvattingen kunnen 
meegeven aan de beide AV-leden 

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

45 minuten (exclusief oordeelsvorming) 

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

De IPO programmabegroting 2021 is al in PS aan de orde 
geweest. Voor het eerst wordt een Meerjarenraming nieuwe 
stijl voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Deze 
Meerjarenraming 2022-2025 is vastgesteld door het IPO-bestuur 
en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene 
Vergadering van 30 maart 2021 als afronding van 
besluitvormingsproces van de IPO-begroting 2021. 
 
Vooroverleg AV en gedeputeerde 
In het vooroverleg tussen gedeputeerde Fackeldey, griffie en 
AV-vertegenwoordigers is aangegeven dat een statenvoorstel 
juridisch gezien de juiste weg is. Formeel juridisch zijn 
begroting en meerjarenraming de goed te keuren stukken 
waarbij nu laatstgenoemde wordt besproken in de AV. Het is 
wel van belang de juiste verwachtingen mee te geven. Namelijk 
dat formeel gezien het mandaat van de AV-leden nergens is 
geregeld. Wel voelen de AV-leden de behoefte de opvattingen 
van de staten op te halen. De AV-leden halen de opvattingen 

 
 
 
5 maart 2021 
 
Eenheid bestuur/SGR 
 
Meerjarenraming IPO 2022-2024 
 
 

 
2760130 

 

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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van PS in deze situatie op uit de bespreking in de commissie en 
nemen die mee naar de AV van 30 maart. De voorzitter van de 
Statencommissie formuleert daartoe de naar voren gebrachte 
opvattingen. De AV leden keuren dus de Meerjarenraming goed 
onder voorbehoud van goedkeuring Statenbesluit. Zij kunnen 
gelet op de bespreking in de Statencommissie goed inschatten 
hoe de opvattingen in PS liggen.  
 
Over de Meerjarenraming 2022-2024 wordt op 16 maart 2021 
door het IPO een (online) werksessie georganiseerd waarbij 
door de AV-leden vragen gesteld kunnen worden. 

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

- IPO oplegger; 
- IPO Meerjarenraming 2022- 2024 
- Boekwerk IPO Begroting 2021  
De complete AV bundel voor 30-3 is eerder gepubliceerd op de 
LIS van week 7, nr.10.  
https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/IPO-
met-vergaderstukken/2021/31-december/00:00 
 

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

Gedeputeerde Fackeldey 

Is de betreffende Gedeputeerde 
aanwezig? 
 

ja 

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

 

Oordeelsvorming op 24 maart 2021; AV-vergadering 30 maart, 
besluitvorming PS 31 maart 2021 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

Presentatie  ntb  

Statenvoorstel Meerjarenraming IPO 2022-2024 2758223 ja 

Oplegger IPO MJR 2022-2024 2758803 ja 

Meerjarenraming 2022 - 2024 2758802 ja 

IPO Meerjarenraming 2022-2024 2758800 ja 
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