
  Memo  
R i c h t i n g g e v e n d e  
s e s s i e  

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Richting gevende sessie nieuw economisch beleid 
Deelopgave 1: Menselijk & Sociaal Kapitaal 

Datum beeldvorming 
 

11 mei technisch vragenuurtje 
18 mei richtinggevende sessie EMS 

Wat is de reden/aanleiding 
voor richtinggevende 
sessie? 
 

Informeren             11 en 18 mei 
Richting geven       18 mei 
 

Wat moet de richting 
gevende sessie opleveren / 
Wat is het doel? 
 

Richtinggevende uitspraken van commissie EMS voor de verdere 
uitwerking van het beleid voor deelopgave 1: menselijk en sociaal kapitaal. 

Hoe wordt de 
richtinggevende sessie 
vormgegeven? 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan 
benut worden voor presentaties, 
wanneer meer tijd nodig is graag 
motiveren via deze memo) 

11 mei - Technisch vragenuurtje. (verdieping en verrijking) 
Hybride sessie: live op provinciehuis met ambtenaren en 
portefeuillehouder, mogelijkheid om digitaal bij te wonen. 
Voor meer informatie zie: Technisch vragenuurtje: Menselijk & Sociaal 
Kapitaal, Provincie Flevoland 
 
18 mei – Richtinggevende sessie 
- korte ambtelijke presentatie (10 - 15 min) 
- toelichting door portefeuillehouder op voorkeursscenario (5 - 10 min) 
- opties voor andere provinciale inzet en activiteit (eventueel inbreng 

door fracties) (20 – 30 min) 
- keuze maken voor scenario: voorkeurscenario of andere provinciale 

inzet en activiteiten (commissiestemming) (5 min) 
- keuze maken voor wel/geen verdere betrokkenheid PS bij 

werkconferenties met stakeholders (commissiestemming) (5 min) 
  

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

11 mei - 60 minuten 
18 mei – 60 minuten 

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

In 2021 heeft de commissie EMS in de pilot voorkantsturing en nieuw 
economisch beleid de eerste kaders voor het nieuwe economisch beleid 
aan GS geformuleerd. Op 9 februari 2022 heeft GS een eerste reactie hierop 
gegeven in de vorm van de appreciatie kaderdocument nieuw economisch 
beleid. De commissie EMS heeft in die behandeling kenbaar gemaakt 
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betrokken te willen zijn bij het richting geven aan de verdere uitwerking 
van het nieuwe economisch beleid in de 4 deelopgaven. 
 

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

Presentatie deelopgave 1; menselijk en sociaal kapitaal  
Een toelichting op de presentatie, achtergrond informatie en de meest 
relevante cijfers. Voor uw gemak is het extract van deelopgave 1: menselijk 
en sociaal kapitaal uit de ‘Appreciatie Kaderdocument Nieuw Economisch 
Beleid’ in de bijlage toegevoegd. 
 
Voorbereiding voor 11 mei 
Voor het vragenuurtje op 11 mei kunt u indien gewenst specifieke vragen 
alvast via de griffie kenbaar maken op 10 mei. 
 
Voorbereiding voor 18 mei 
Bepaal of u/uw fractie wil instemmen met het voorkeursscenario of dat u 
een eigen scenario wilt voorstellen. Indien u/uw fractie de voorkeur geeft 
aan een ander scenario dan het voorkeursscenario, kunt u uw inbreng 
voorbereiden zodat u deze tijdens de behandeling in de commissie EMS 
kunt toelichten. 
 
Bepaal of u/uw fractie betrokkenheid van PS wenselijk vindt in de 
werkconferenties met stakeholders.  
 

Wie verzorgt de 
richtinggevende sessie? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 

Portefeuillehouder Economie en ambtenaren economie. 

Is de betreffende 
Gedeputeerde aanwezig? 

Ja 

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

Het ontwikkelprogramma nieuw economisch beleid bestaat uit 4 
deelopgaven die ieder een eigen tijdspad kennen. Deze planning staat in 
‘de Appreciatie’. 
 
Vervolg deelopgave 1 
- ambtelijk en bestuurlijke voorbereiding en uitwerking  
- werkconferenties met stakeholders (Q3 ‘22) 
- ontwerpbeleid in de ‘BOB’, inspraak, vaststelling deelopgave 1 (Q4 ’22/ Q1 
’23) 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de 

zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
Presentatie Nieuw Economisch Beleid programmalijn Menselijk en Sociaal 
kapitaal voor bespreking PS 11 en 18 mei 2022 

2952444 Ja  

Toelichting bij de presentatie Nieuw Economisch Beleid programmalijn 
Menselijk en Sociaal kapitaal voor bespreking PS 11 en 18 mei 2022 

2948481 Ja  

Korte toelichting onderwijs-arbeidsmarktstructuur Flevoland 2948482 Ja 
Cijfers en tabellen bij presentatie Menselijk en Sociaal kapitaal 2948483 Ja  
Appreciatie Kaderdocument Nieuw Economisch Beleid 2904620 Ja 
 


