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

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie Economie, Mobiliteit en 
Samenleving 

Onderwerp 
 

Uitgangspunten participatie 

Datum beeldvorming 
 

11 of 18 januari 2023 

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 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Op basis van een aantal sessies met de 
Statencommissie, een inventarisatie van 
participatietrajecten bij de provincie, de Quick 
Scan Provinciale Democratie en gesprekken met 
inwoners en partners is gewerkt aan het document 
‘Waarde(n)vol verbinden’.  
 
In het verlengde van dit document zijn ook een 
aantal gemeenschappelijke uitgangspunten voor 
participatie opgesteld. Deze worden nu voorgelegd 
aan de Statencommissie, ter voorbereiding op 
besluitvorming.  
  

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) 

De projectleider bestuurlijke vernieuwing licht toe 
op welke wijze is gekomen tot de concept-
uitgangspunten participatie voor Flevoland.  
 
Daarna vindt er tussen de Statencommissieleden 
een gesprek plaats over deze uitgangspunten. 
Besproken wordt of de concept-uitgangspunten 
participatie herkenbaar zijn, en/of er nog dingen 
missen of overbodig worden geacht. 

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

1 uur 

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

- Bespreking in commissie EMS van 7 oktober 
2020 

- Bespreking in integrale commissie van 24 
november 2021  

- Startnotitie bestuurlijke vernieuwing 
(vastgesteld in PS 26 januari 2022) 

- Oefensessie participatie met commissie EMS 
van 6 juli 2022 

 
 
 
12 december 2022 
 
CZ 
 
Uitgangspunten participatie 
   
 

 
3023559 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

- Statenvoorstel Uitgangspunten participatie  
- Document ‘Waarde(n)vol verbinden’ 

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

Projectleider Bestuurlijke vernieuwing, tevens 
auteur van het document ‘Waarde(n)vol verbinden’  
 
De auteur van het reflectiedocument ‘Anders 
besturen: doen, vooral nu!’ is aanwezig voor 
beantwoording van eventuele vragen over dit 
document. 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

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

Statenvoorstel Uitgangspunten participatie (en het 
document ‘Waarde(n)vol verbinden’): 
- Oordeelsvorming op 8/15 februari 2023 (indien 

gewenst) 
- Besluitvorming over de uitgangspunten op 22 

februari 2023 
 
Vervolgproces participatiebeleid en -verordening: 
- De vier in het Statenvoorstel (onder beslispunt 

2) geformuleerde uitgangspunten participatie 
vormen een bouwsteen voor het vervolgtraject 
om te komen tot participatiebeleid in 2023, met 
besluitvorming via de BOB-procedure; 

- Op basis van dit beleid kan vervolgens de 
participatieverordening worden gemaakt, 
inclusief een tussenstap (een 
internetconsultatie bij de samenleving over de 
mogelijke bouwstenen van deze verordening) 
met besluitvorming via de BOB-procedure en 
een terinzagelegging van zes weken. 

 
  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 

Statenvoorstel Uitgangspunten participatie 3024268 Ja 
Waarde(n)vol verbinden 3042405 Ja 
  


