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Welk onderwerp / agendapunt wilt u aan de orde stellen?
Invulling thema Samenleving en programma Sociale Veerkracht
U hoeft zich niet te laten leiden door toegezonden stukken voor de Procedurevergadering, zoals
Statenvoorstellen en Statenmededelingen, maar kunt ook zelf onderwerpen agenderen.
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Wat is het doel van de themabijeenkomst?
In Statenmededeling van 24 juli 2020 staat de aankondiging van nieuw beleid voor Cultuur, Sport en Vrije
Tijd. Het onderdeel Samenleving ontbreekt in het nieuwe beleid en wordt integraal verdeeld over andere
thema’s en programma’s lezen we. Met deze bijeenkomst wilen we weten hoe de invulling van het
onderdeel Samenleving en het programma Sociale veerkracht er uit gaat zien. En externen hiervoor
suggesties laten doen. Dit naar aanleiding van onze technische vragen over de genoemde
Statenmededeling. Ook willen we weten wat de impact is van deze keuze voor de organisaties die uit dit
programma subsidie en ondersteuning kregen. Het doel is ook om deze partijen te horen.
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Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?
Zodat alle woordvoerders die Samenleving in hun portefeuille hebben, aanwezig kunnen zijn en we
partijen kunnen uitnodigen om de impact van het ontbreken van het onderdeel Samenleving en
programma Sociale Veerkracht kunnen toelichten.
Denk na of het op een andere wijze of andere dag kan. Tijdens de Procedurevergadering zal, in verband met
de beperkte tijd op Statendagen, worden nagegaan of er ook alternatieve momenten zijn, zoals
maandagenavonden of niet-Statendagen, waarop (facultatief) iets kan worden georganiseerd.

4 Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben?
☒ Informerend
☐ Informatiebijeenkomst
Bij informatiebijeenkomsten is het uitgangspunt dat de informatievoorziening vanuit de ambtelijke
organisatie komt. Informatie die bij deze bijeenkomsten wordt gewisseld is van feitelijke aard. Tijdens
een informatiebijeenkomst kan ook ruimte zijn om te brainstormen over het geagendeerde onderwerp

☐ Expertmeeting
Zowel PS als GS kunnen verzoeken om een expertmeeting. Hiermee worden (externe) experts van
inhoudelijk deskundige organisaties op het onderwerp bedoeld.

☒ Rondetafelgesprek
Alleen PS kunnen verzoeken om een Rondetafelgesprek. PS dragen zelf gasten/sprekers aan. In
tegenstelling tot bij een expertmeeting hoeven de gasten geen expert te zijn, maar kunnen dit
bijvoorbeeld ook belangenbehartigers of burgers zijn.

☐ Oordeelsvormend
Oordeelsvorming kan plaatsvinden onderling en/of met GS. Externen kunnen hierbij als toehoorder aanwezig
zijn. Voorbereiding op kaderstelling kan enkel op basis van een Statenvoorstel.

☐ Informerend en oordeelsvormend
Aankruisen als het zinvol lijkt om in één bijeenkomst aan zowel beeldvorming als oordeelsvorming te doen.

De griffie zal in samenwerking met de indiener sparren over de vorm waarin dit het beste kan gebeuren.
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Eventueel: nadere (achtergrond) informatie gewenste bijeenkomst
Met deze bijeenkomst willen een gesprek aan gaan met partijen, belanghebbenden en stakeholders uit het
onderdeel Samenleving en het programma Sociale Veerkracht. Hiervoor verwijzen wij naar het antwoord
op onze technische vragen en de begroting van 2019. Het gaat daarbij om stakeholders zoals Zorgbelang en
Zet. De Statenmededeling van 24 juli 2020 kondigt een nieuwe Statenmededeling aan met daarin de
uitwerking van de horizontale invulling van het onderdeel Samenleving. Met deze bijeenkomst kunnen de
aanwezige partijen hun ideeën geven en suggesties doen over de horizontale en integrale invulling van het
onderdeel Samenleving in het nieuwe beleid.
Hier kan nadere informatie worden gegeven over bijvoorbeeld:
 Welke externen/gedeputeerden moeten bij een bijeenkomst zijn?
 Gewenste duur van de bijeenkomst.
 Periode waar de bijeenkomst moet plaatsvinden of exacte datum.
Geef hierbij ook eventueel relevante achtergrondinformatie aan.

