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Opmerkingen

Beslispunten:
1. Het agendapunt IPO de eerste commissie van de maand beeldvormend (peilen en toetsend
en verantwoordend) te behandelen in de commissies EMS en RND.
2. Kennis te nemen dat het college de verantwoordelijkheid neemt om te beoordelen of de IPO
BAC stukken naast beeldvorming, aanvullende oordeelsvormende behandeling vragen en
deze overeenkomstig voor te bereiden.
3. Het college de opdracht te geven om beeldvorming voor te bereiden aan de hand van een
overzicht van bestuurlijk relevante onderwerpen uit de BAC’s in de vorm van een compacte
presentatie welke conform de stukkenstroom voor beeldvorming wordt aangeleverd en
gepubliceerd.
4. In afwijking van het BOB model de beeldvorming IPO als laatste agendapunt van de
oordeelsvormende commissie te agenderen (voor peilen en toetsen en verantwoorden).
5. Bovengenoemde werkwijze voor een pilot periode van een half jaar te hanteren en na de
zomer te evalueren.
Doel
Het doel van het vaste agendapunt IPO op de agenda van de Statencommissies RND en EMS is
statenleden de mogelijkheid te geven hun kaderstellende en controlerende rol richting het college
over het IPO in te vullen. Het IPO heeft in de afgelopen periode ingezet op de versterkte
samenwerking met de provincies. Het motto ‘het IPO dat zijn wij’ krijgt op deze wijze concrete
invulling. Inmiddels heeft het IPO bestuur een leidraad best practices aan de provincies gestuurd
met het verzoek het IPO nog beter bespreekbaar te maken tussen GS en PS maar ook tussen de
Algemene Vergadering IPO, IPO-bestuur en PS.
Huidige situatie
Op dit moment is er tijdens het agendapunt IPO de mogelijkheid voor PS om vragen te stellen over
de recente BAC’s (Bestuurlijke adviescommissies binnen het IPO). De verslagen en agenda’s met
Flevolandse (ambtelijke) adviezen uit de BAC’s wordt door GS via de LIS doorgeleid en zijn in het
besloten statenloket te raadplegen.
Probleemstelling
De huidige aanpak geeft niet het gewenste resultaat, zowel van de kant van GS als van PS. De
informatievoorziening leidt namelijk niet tot een frequente benutting van het agendapunt IPO in de
commissies. Het doel om Stateleden in positie te brengen om invulling te geven in de kaderstellende
en controlerende rol wordt daarmee niet gehaald.
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Beoogde verbetering
Het komende half jaar willen we met een vervolg-pilot pro-actiever onderwerpen agenderen voor
deze besprekingen. Dit doen we door politiek bestuurlijk relevante onderwerpen uit de recente BAC’s
te verzamelen en in een PowerPoint-sheet te delen, met PS op maandag voorafgaand aan de
Statencommissie. De portefeuillehouders die bij de betreffende BAC’s aanwezig zijn geweest lichten
deze onderwerpen in de commissie kort toe. Hiermee hopen we PS actiever te informeren over de
voor Flevoland belangrijke zaken die werden besproken in de BAC’s. De portefeuillehouders
verantwoorden zich dus achteraf voor de gemaakte bestuurlijke keuzes in de BAC’s. Mogelijke
aandachtspunten vanuit PS naar aanleiding van deze bespreking in de commissie kunnen op deze
manier nog worden meegegeven voor de eerstvolgende IPO-bestuursvergadering.
De nu voorgestelde werkwijze is ook besproken met de AV-leden op 17 januari 2022, de gedeputeerde
en de griffie in een vooroverleg. Zij kunnen zich vinden in het voorstel.
Voorbereiding intern
Het verzamelen van de onderwerpen gebeurt tweeledig: enerzijds zal het college aangeven welke
onderwerpen voor onze provincie van belang zijn. Anderzijds zal de griffie ook adviseren welke
onderwerpen zij van belang acht om te bespreken in de Commissies. Mocht het zo zijn dat een
verdere verdieping op een thema gewenst is aanvullend op de feitelijke informatievoorziening dan is
agendering ten behoeve van verdere oordeelsvorming langs de reguliere weg (BOB cyclus) gewenst.
Het college neemt de verantwoordelijkheid om vooraf een afweging te maken of er onderwerpen zijn
die oordeelsvorming vragen en daar te handelen zodat Staten voldoende tijd in voorbereiding
hebben (overeenkomstig proces stukkenstroom oordeelsvorming). Daarnaast kan PS het initiatief
nemen om na aanleiding van de beeldvorming, een onderwerp oordeelsvormend te agenderen. Op
die wijze ondervinden partijen voldoende voorbereidingstijd.
Stukken en wijze van aanlevering
Bij de aanlevering van de stukken wordt rekening gehouden met het werkproces bij de griffie. Dat
betekent dat de sheets voor de bespreking in de commissie uiterlijk vrijdag 12.00 uur worden
aangeleverd. Vervolgens worden deze door de griffie op maandag gepubliceerd voor de commissies
van woensdag. De sheets hoeven niet in de vergadering getoond te worden maar zijn aan de
voorkant beschikbaar voor de statenleden zodat zij zich kunnen voorbereiden. Dat kan doordat de
statenleden zelf bij het onderwerp de desbetreffende BAC stukken kunnen bekijken, die zijn gedeeld
in het besloten statenloket. De sheets van beide commissies bevat het te bespreken onderwerp per
BAC en de portefeuillehouder die hierover een mondelinge toelichting geeft.
Evaluatie
Omdat dit proces voor het komende half jaar elke Statencommissie hetzelfde zal zijn wordt dit
nieuwe proces met uw welnemen eenmalig geagendeerd in de procedurecommissie. Deze pilot wordt
na de zomer geëvalueerd.
Wijze van agendering irt BOB-model
Het is nu aan de procedurecommissie groen licht te geven voor de geschetste pilot.
Daarmee wordt tevens voorgesteld dat de voornamelijk beeldvormende bespreking van het IPO
(peilen en toetsen) in de oordeelsvomende agenda van de statencommissies blijft gehonoreerd.
Belangrijkste argument hiervoor is de drukte en de wisselende werkvormen met soms externe
sprekers in de beeldvormende sessie in de middagen. Daarnaast worden de IPO-onderwerpen altijd
door gedeputeerden toegelicht waardoor het agenderen in de avond beter past.

