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1.  Opening 
  
2.  Vaststellen agenda 
 Vastgesteld  
  
3.  Vaststellen verslag 11 mei 2022 
 Geen opmerkingen, vastgesteld 
  
4.  Bespreken reacties op evaluatierapport Pilot Voorkantsturing 
 Informatiepositie PS: 

Informatievoorziening. In toekomst mogelijk anders mee omgaan. Benieuwd naar de daadwerkelijke 
behoefte van PS. Hoe krijgen we die in beeld? 

Voor Statenleden is het onbegonnen werk om van langlopende dossiers het proces te achterhalen. 
Zou zo veel efficiënter zijn als dit makkelijker vindbaar zou zijn. Suggestie om van bepaalde thema’s 
een dossier te maken. Echter: informatiedossiers aanmaken is niet eenvoudig, anders was het er al.  

Experimenteren met andere manieren van vergaderen.  

Ambitie van sturen op LTA. Ook kijken naar andere wijze van begroting.  

Lastig omdat niet alle fracties meedoen. Statenconferentie niet doorgegaan, dialoogsessies schuift 
niet iedereen bij aan. Wat kunnen we hier aan doen? Verlangen om boven water te krijgen wat zou 
kunnen gaan werken en waardoor de betrokkenheid van alle PS-leden wordt vergroot.  

Raamwerk met aantal behandelopties is een goed idee. Zou helpen als griffie, in nauwe afstemming 
met ambtelijke organisatie, hierover gaat nadenken, zodat het breed gedragen wordt, ipv dat het 
‘moet van de griffie’. Hopelijk een nieuwe start in gezamenlijkheid. 

Wellicht dat er in zo’n raamwerk een soort vaste plek komt voor participatie. 

Als PS aangeeft dat men van buiten naar binnen wil werken, zou dat een heel goed breekijzer zijn. 
Nu al regelmatig contact tussen griffie en organisatie. Kijken naar de LTA, ook stukkenstroom is 
onderwerp van gesprek.  

Stokje wordt overgedragen van organisatie naar griffie, die met voorstel komt. 

Reactie GS was wat aan de summiere kant. Nieuw economisch beleid was niet echt een heel abstract 
onderwerp. Anderzijds was het voor sommige statenleden al moeilijk te volgen, dus dat is helemaal 
het geval voor een niet zo goed ingevoerde inwoner. Moties simpeler taalgebruik en andere 
initiatieven zeggen wel iets over verlangen PS. Zorg voor toegankelijke informatiepakketten rond 
thema’s.  
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5.  Evenement op 24 juni en rol Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing 
Middag van 24 juni is zo opgezet dat iedereen aan bod kan komen. Maar hoe kijken de leden van de 
WG hier tegenaan? 

Hoop wordt uitgesproken dat er veel mensen komen met hele mooie ideeën, met op de achtergrond 
de strategische agenda. Mooie opzet, heel erg benieuwd. 

Goed om te horen wat er leeft en informatie hierover op te halen. Hopelijk komen ook mensen die 
anders niet komen. Hoe zit het met event in Walibi? Dit is een aparte sessie voor jongeren om het 
spel / serious game van de provincie mbt toekomst Flevoland 2050 te spelen. 

Moeilijk om voor te stellen dat er nog onderwerpen naar voren komen die de provincie niet weet. 
Stel dat er wel iets komt, dan doen we het al jaren verkeerd… 

Voor de provincie is het een nieuw iets om helemaal blanco inwoners uit te nodigen. Beetje het 
principe van de motiemarkt. Wel benieuwd af er ook onbekende inwoners komen. Bezorgd over 
aanwezigheid vanuit PS. Vooral bestuur en voksvertegenwoordigers, met name statenleden. 

Collega statenleden nogmaals oproepen, herinnering in de nieuwsbrief en mailtje van voorzitter WG 
aan collega’s.  

 
6.  Proces ‘uitgangspunten participatie’ en rol Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing 
  
 Uitleg over de methode ‘Waarderend vernieuwen’: eerst kijken wat er al is. Met wie doen we dat? En 

hoe doen we dat dan vervolgens? Wat is er belangrijk, waar gaat het om? Zo concreet maken dat in 
principe iedereen kan meedoen. Er ligt al van alles.  

Manier van participatie moet in PS worden bediscussieerd. Gebruik WG als toetsing, maar de 
discussie over hoe en wanneer hoort niet in deze WG, maar in PS. Want dit is ook deels een politieke 
discussie.  

Anderzijds zou praten over participatie zou helemaal niet politiek moeten zijn. Als er stukken zijn 
waar we op kunnen schieten als werkgroep, dan graag.  

Mate waarin participatie wordt toegepast is deels een politieke keuze, we leven in een 
representatieve democratie en de verhouding met instrumenten als een referendum is juist wel 
onderwerp van een politiek debat.  

Iedereen in de politiek zou zich moeten bezighouden met de vraag hoe we de omgeving kunnen 
betrekken bij de provinciale politiek. 

 
7.  Rondvraag 

 Geen vragen 
 

8.  Sluiting 
 
  


