
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Motie naar aanleiding van het rapport "Evaluatie IFA" door de gezamenlijke 
Rekenkamers 

Doel van deze mededeling: 

Het doel van deze mededeling is tweeledig. 
1. PS te Informeren over de afhandeling van de motie die is ingediend na de 

bespreking van het rapport "Evaluatie IFA" weike is opgesteid door de 
gezamenlijke Rekenkamers (Randstedelijke en Gemeentelijke); 

2. PS te verzoeken een reactie te geven op het voorstel de programma-
evaluatie van IFA te verplaatsen van 2014 naar 2015. 

Toezegging/motie/amendement: 

Op 25 september 2013 is bovengenoemde motie ingediend, behorende bij het 
statenvoorstel 1524348. De Gemeenteraad van Aimere (Raad) heeft naar aanlei-
ding van het onderzoek door de Rekenkamers ook een motie Ingediend. De beide 
moties lelden tot de volgende oproep: 
A. De aanbevelingen uit het Rekenkamer rapport op korte termijn in open 

dialoog te bespreken (Raad en PS); 
B. Op welke wijze kan de aanwas van nieuwe projectideeën worden bewerkstel-

ligd, in het kader van de huidige IFA-regeling (Rood en PS); 
C. Hoe kan daarbij de rol van externe partijen worden vergroot door het mede 

initiëren en aanjagen van nieuwe projectideeën van het programma (bijvoor-
beeld door OMFL) (PS); 

D. Aandacht te schenken aan een mogelijke verlaging van de minimum grens 
van € 2 miljoen en een verruiming van de toepassing van de criteria voor de 
hardheidsclausule (Raad); 

E. Aan B&W Almere te vragen de rol van de gemeenteraad van Almere bij het 
IFA te verduidelijken en zo nodig te vergroten (PS); 

F. De uitkomsten uiterlijk 31 januari 2014 te bespreken met de Raad / te rap-
porteren aan PS (Raad en PS). 

De volledige teksten van de belde moties zijn als bijlagen toegevoegd aan deze 
mededeling. 
Inleiding: 

Naar aanleiding van de ingediende moties zijn de bestuurders van IFA met elkaar 
in gesprek gegaan. De moties zijn op 6 november 2013 besproken in de Bestuur-
lijke KernGroep IFA (BKG), waarin de beide Colleges zijn vertegenwoordigd door 
de Commissaris van de Koning, de Burgemeester en beide portefeuillehouders 
financiën. Deze mededeling geeft, naar aanleiding van de BKG, antwoord op de 
in totaal 6 onderdelen (A t /m F)van de beide moties. 
Het voorliggende document Is in gezamenlijkheid met de gemeente Almere 
opgesteld en sorteert voor op het afdoen van zowel de provinciale als de ge-
meentelijke motie. Het document is In belde colleges besproken en vastgesteld. 

Mededeling: 

Ad. A) De aanbevelingen uit het Rekenkamer rapport op korte termijn in open  
dialoog te bespreken (Raad en PS);  
Aanbeveling 1: 
Vraag aan GS en B&W om de bestuurlijke koppels alsnog verantwoordelijk te  
maken voor de uitvoering van projecten.  
Reactie BKG (Colleges): 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de uitvoerende partij. Dat 
zijn derden en soms de gemeente Almere. Politiek bestuurlijk zijn de bestuurlij-
ke duo's wel verantwoordelijk. 
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Aanbeveling 2: 
Vraag GS en B&W om vast te houden aan de afspraak eens per half jaar te rapporteren richting  
Provinciale Staten en de Raad.  
Reactie BKG (Colleges): 
Op 27 februari 2013 is aan PS toegezegd dat eens per half jaar wordt gerapporteerd. De laatste 
halfjaarrapportage is In oktober 2013 verspreid. De eerstvolgende rapportage zai in mei 2014 wor-
den verspreid. De rapportages worden ook ter informatie gestuurd aan de Raad. 

Aanbeveling 3: 
Vraag GS en B&W te rapporteren op het niveau van doelbereiking en de gehele keten van project- 
ontwikkeling, - beoordeling en -uitvoering en doe dit ook voor het programma als geheel.  
Reactie BKG (Colleges): 
Dit gebeurt door in de jaarrapportages een totaalbeeld te schetsen van het programma als geheel 
en van de afzonderlijke projecten en Ideeën. De systematiek van de rapportages Is gericht op het 
in beeld brengen van het doelbereik van de projecten. 

Aanbeveling 4: 
(voor de raad): Bespreek de voortgang van IFA, bedenk welke rol de raad wil spelen bij IFA en denk  
mee met B&W hoe de aanwas van nieuwe projecten bevorderd kan worden.  
Reactie BKG (Colleges): 
Wordt beantwoord bij onderdeel E van de moties. 
Zie hiervoor Ad. E). 

Aanbeveling 5: Vraag GS en B&W om te bespreken en/of te onderzoeken hoe met de huidige kaders  
en doelstellingen de aanwas van nieuwe projecten bevorderd kan worden en bij wie de verant- 
woordelijkheid voor het genereren van nieuwe projecten het best belegd kan worden. Vraag GS en  
B&w hierbij ook de rol van externe partijen te vergroten. Monitor of de gemaakte afspraken leiden  
tot meer aanwas van projectideeën en bezie op termijn of de kaders of doelstellingen bijgesteld  
moeten worden. Overweeg om dit te betrekken bij de evaluatie van IFA-2 In 2014.  
Reactie BKG (Colleges): 
Wordt beantwoord bij de onderdelen B, C en D van de moties. 
Zie hiervoor Ad. B), Ad. C) en Ad. D). 
Bij de bespreking van dit onderwerp hebben de bestuurders van de BKG aangegeven dat een pro-
gramma-evaluatie in 2014 wellicht te vroeg komt. In 2013 is door de Rekenkamers geëvalueerd op 
procesniveau. Uit het rapport van de Rekenkamers kwam naar voren dat tot nu toe een beperkt 
aantal projecten Is beschikt. Er zitten wel diverse concrete projectideeën in de pijplijn, die naar 
verwachting In 2014 beschikt worden en dan tot uitvoering komen. Daarom Is voor deze projecten 
een evaluatie in 2014 te vroeg. De bestuurders van de BKG stellen daarom voor om de programma-
evaluatie uit te stellen naar 2015. Aandachtspunt voor de precieze planning vormen de provinciaie 
verkiezingen in 2015. 

Graag ontvangt GS hierover een eerste reactie van PS. Bij een positieve grondhouding van PS, zai 
hiertoe begin 2014 vla de gangbare procedure een separaat statenvoorstel worden ingediend. 
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Ad. B) Op welke wijze kan de aanwas van nieuwe projectideeën worden bewerkstelligd, in het 
kader van de huidige IFA-regeling (Raad en PS); 
De Rekenkamers bevelen aan om in eerste instantie te bezien of met de huidige Inrichting van het 
programma, de aanwas van nieuwe projecten bevorderd kan worden. Dit is mogeiijk door het 
initiëren van projecten duidelijk te beleggen, regelmatig te rapporteren, externen meer te betrek-
ken bij het programma en de rol van de Raad te verduidelijken. Als deze mogelijkheden zijn uitge-
put en er geen verbetering is in de aanwas van nieuwe projecten, dan kan alsnog worden overwo-
gen om kaders en/of doelstellingen bij te stellen. 

De bestuurders concluderen dat zich juist de afgelopen maanden een aanwas van projectideeën 
voordoet en dat er voor dit moment voldoende projectideeën In de pijplijn zitten. Indien al deze 
projectideeën tot uitvoering zouden komen, is daar een bedrag van ca € 8 a 10 miljoen mee ge-
moeid. Dit is ongeveer gelijk aan de nog beschikbare middelen In de tweede tranche van IFA, 
exclusief de € 10 miljoen gereserveerd voor Cluster Floriade. Uiteraard onder voorbehoud van een 
heldere, uitvoerbare businesscase en overige criteria. Begin 2014 zullen naar verwachting de eerste 
projectideeën ter besluitvorming worden voorgelegd aan PS. 

Ad. C) En Hoe kan daarbij de rol van externe partijen worden vergroot door het mede initiëren en 
aanjagen van nieuwe projectideeën van het programma (bijvoorbeeld door OMFL) (PS); 
De provincie ziet voor de OMFL een rol in het uitvoering geven aan het provinciaal economisch 
beleid. Daarbij Is de vastgestelde provinciaal economische agenda het uitgangspunt, dat wil zeggen 
versterking van de kenniseconomie en de vrijetijdseconomie. De ontwikkeling van businesscases 
daarbinnen kunnen leiden tot IFA-projectldeeën. 

Eén van de projectideeën Is het resultaat van de actieve Inbreng door externe partijen. Deze wijze 
van Inbreng Is omarmd en het projectidee is met grote voortvarendheid en in gezamenlijkheid 
uitgewerkt. De verwachting is dat PS hiervoor op korte termijn een voorstel kan verwachten. 

Voorts worden bestaande netwerken van beide organisaties (gemeente, provincie, bestuurlijk, 
ambtelijk) gebruikt om externe partijen te benaderen teneinde projecten aan te jagen. De afgelo-
pen maanden is hieraan zeker gehoor gegeven en er wordt gewerkt aan een projectidee waarbij de 
krachten van meerdere externe partijen worden gebundeld. Bekeken zal worden op welke wijze de 
uitwerking van dit projectidee geïntensiveerd kan worden en zo op korte termijn tot een concreet 
projectidee kan leiden. 

Ad. D) Aandacht te schenken aan een mogelijke verlaging van de minimum grens van € 2 miljoen en 
een verruiming van de toepassing van de criteria voor de hardheidsclausule (Raad); 
De bestuurders delen het beeld dat: 

In de praktijk de hardheidsclausule wordt toegepast om invulling te geven aan een mini-
mum grens van € 2 miljoen, het project Jan van Es Institute 2.0 is hier een voorbeeld van; 
Het past binnen de aanbeveling van de Rekenkamers om het eventueel aanpassen van de 
kaders mee te nemen In de programma-evaluatie; 
PS meerdere malen heeft aangegeven dat goede projectideeën die niet helemaal binnen de 
kaders passen, toch vooral toch voor te leggen aan PS. 

Gelet op bovenstaande en de onder Ad. B) genoemde punten, is het aanpassen van de kaders op dit 
moment niet nodig. 

Ad. E) Aan B&W Almere te vragen de rol van de gemeenteraad van Almere bij het IFA te verduide-
lijken en zo nodig te vergroten (PS); 
Het Is aan de Raad om onderwerpen met betrekking tot de verslagen te agenderen op de carrousel. 
Het college heeft aangegeven de Raad mee te nemen door project ideeën te laten presenteren in 
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de carrousel. Dit is vanzelfsprekend daar waar gemeentelijk geld als cofinanciering dient. Als dat 
het geval is, wordt de Raad middels de begrotingcyclus over de voortgang van deze projecten 
geïnformeerd. 

Ad. F) De uitkomsten uiterlijk 31 januari 2014 te bespreken met de Raad I te rapporteren aan PS 
(Raad en PS). 
Deze mededeling geeft hier invulling aan. Deze notitie zal op korte termijn met de Raad werden 
besproken. 

Het college acht met deze mededeling de motie behorende bij het statenvoorstel 1524348 d.d. 25 
september 2013 te hebben afgedaan. 

Het vervolg 

De verwachting is dat In de eerste twee maanden van 2014 een aantal projectideeën ter goedkeu-
ring aan u wordt voorgelegd. Na goedkeuring zullen de projectideeën verder worden uitgewerkt tot 
een subsidieaanvraag. 

Ter inzage in de leeskamer 

n.V.t. 

Verdere informatie 

Bijlagen: 
Motie Provinciale Staten van de provincie Fievoland 
Motie Gemeenteraad van Almere 
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Motie provincie Flevoland 

P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Ar t i ke l 80 van Reglement van Orde Provincia le Staten van Flevoland 
Ingediend d o o r : 

1 ; '̂̂  a n o E N ! . 
• r~l C h r i s t e n l J r a s e 

[ I PAttTIJ VA.N DE A R D E I O 5Ö 

O n d e r w e r p : I n v e s t e r i n g s p r o g r a m m a F levo land - A l m e r e (.IPA) 

Mot ie n r . 

Agendapunt: 9a 

O n d e r w e r p S ta tenvoors te l : R a p p o r t eva lua t i e IFA Rands tede l i j ke Rekenkamer 

N u m m e r Sta tenvoors te l : 1 5 2 4 3 4 8 

Aan de voorzi t ter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bi jeen op 25 september 2013 

Constaterende da t : 
In 2010 Twynstra Gudde in opdracht van Gedeputeerde Staten van Ftevoland het investeringsprogrannma 
Flevoland-Almere (IFA) heef t geëvalueerd. Uit deze evaluatie z i jn een aantal krit ische conclusies naar voren 
gekomen over de uitvoering van het Investeringsprogramma en het ontbreken van een gedeeld beeld over het 
programma. Voornoemde evaluat ie 1s het startpunt geweest van het onderzoek van de Rekenkamer Almere en 
de Randstedelijke Rekenkamer. Het onderzoek is uitgevoerd door KplusV organisatie-advies in opdracht van 
beide Rekenkamers. Op 20 augustus 201 3 hebben belde Rekenkamers een rapport gepresenteerd met een 
algemene conclusie, dr ie deelconlusies en een v i j f t a l aanbevelingen. In di t rapport is een reactie van het 
coUege van BEtW van Almere en van het Coüege van Gedeputeerde Staten van Flevoland opgenomen. 

In aanbeveling 5 van het rapport is het navolgende opgenomen: 
'vraag GS en B&W om te bespreken en/of te onderzoeken hoe met de huidige kaders en doelstellinsen de 
aanwas van nieuv/e projecten bevorderd kan worcten en bij wie de verantwoordelijkheid voor het seneren van 
nieuwe projecten het beste betegd kan worden. Vraag GS en B&W hierbij ook de rol van externe partijen te 
vergroten en een voorstel te doen om de rol van de raad (Almere) te verduidelijken. Monitor of de gemaakte 
afspraken leiden tot meer aanwas en bezie op termijn of de kaders of doelstellingen bijgesteld moeten 
worden. Overweeg om dit te betrekken bij de evaluatie van IFA-2in 2014' 

ln het commentaar van B&W van Almere, zoals opgenomen in het rapport van beide Rekenkamers, geeft z i j aan 
dat de huidige cr i ter ia ten aanzien van een minimate omvang van € 2 mi l joen en een co financiering van 50% 
voor veel pro jecten, gezien de huidige economische omstandigheden, niet haalbaar is en indien een 
versoepeling van deze regels toegepast zou worden er een veel grotere aanwas van nieuwe projecten te 
verwachten zou z i jn . 
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Overwegende dat : 
Het belangrijkste doel van IFA Is om de economische positie te versterken en het creëren van een uniek 
stedeli jk klimaat in Almere met een uitstraling voor geheel Revoland. Juist in economisch mindere t i jden 
dienen de binnen IFA gereserveerde getden hiervoor aangewend te worden om een economische impuls te 
geven die ook goed is voor de werkgelegenheid. 

In het commentaar van GS op het rapport van beide Rekenkamers geeft zi j aan de urgentie van de ontwikkeling 
van nieuwe projectideeën in te zien en de dialoog daarover met B&W van Atmere aan te gaan en eventuete 
aanpassingen van de kaders of doelstell ingen te betrekken bi j de evaluatie van IFA 2 in 2014. Gelet op het 
huidige economische kl imaat, waarbi j init iatieven voor werkgelegenheid gewenst z i jn zat de dialoog met B&W 
van Almere op korte te rmi jn moeten plaats vinden. 

dragen het college op: 

1. de aanbevelingen uit het rapport van de beide Rekenkamers op korte termi jn in open dialoog met B&W van 
Almere te bespreken en daarbi j u i tdrukkel i jk onderwerp van gesprek te taten z i j n : 
- op wetke wi jze bewerkstell igd kan worden dat de aanwas van nieuwe project ideeën, in het kader van de 
huidige IFA regeling, vergroot kan worden; 
- hoe daarbij de rot van externe part i jen bi j het programma vergroot kan worden, door het mede init iëren en 
aanjagen van nieuwe project ideeën van het programma (bijvoorbeetd door de OMFL); 
- aan Ba:W van Almere te vragen de rol van de gemeenteraad van Almere bi j het IFA te verduideli jken en zo 
nodig te vergroten. 
2. de uitkomsten van de dialoog met BftW van Atmere te rapporteren aan Provinciale Staten van Ftevoland, 
u i ter l i jk vóór 31 januari 2014. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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M o t i e AANVAARD 
Politieke Markt: 3 oktober 2013 

• Cfl Tisten Unie 
RG-167/ 2013 

Naar aanleiding van agendapunt Politieke Markt : Bespreking Rekenkamerrapport 
luvesteringsprogramma Flevoland Almere ( IFA) (RG—148) 

De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen d.d. 10 oktober 2013 

Onderwerp: Rekenkamerrapport evaluatie I F A 

De Raad, 

gehoord de beraadslaging, 

constateert dat: 
— In aanbeveling 5 van het Rekenkamer rapport hel navolgende is opgenomen: 

'vraag GS en B&W om te bespreken eniof te onderzoeken hoe met de huidige kaders en doelstellingen de 
aamvas van niemve projecten bevorderd kan vjorden en bij taie de verantzvoordelifkheid voor her generen van 
nieuwe projecten het beste belegd kan worden. Vraag GS en B&W hierbij ook de rol van externe panijen te 
Z'ergroten en een voorstel te doen om de rol van de raad (Almere) te verduidelijken. Monitor of de gemaakte 
afspraken leiden tot meer aanwas an bezie op termijn of de kaders of doelstellingen bijgesteld moeten wordon. 
OveiYveeg om dit te betrekken bij de evaluatie van IFA-2i7t 2014' 

— I n de reactie van B & W , zoals opgenomen in het Rekenkamer rapport, geeft B & W aan dat de huidige 
criteria ten aanzien van een minimale omvang van € 2 miljoen en een co financiering van 50% voor 
veel projecten, gezien de huidige economische omstandiglieden, niet haalbaar is en indien een 
versoepeling van deze regels toegepast zoti worden er een veel grotere aanwas van nieuwe projecten 
te verwachten zal zijn. 

overwegende dat: 
— Het belangrijkste doel van I F A is om de econoniische positie te versterken en het creëren van een 

imiek stedelijk klimaat in Almere met een uitstraling voor geheel Flevoland. Juist in economisch 
mindere tijden dienen de binnen IF.4 gereserveerde gelden hiervoor aangewend te worden om een 
economisciie impuls te geven die ook goed is voor de werkgelegenheid. 

— In de reactie van GS op het rapport van beide Rekenkamers geeft zij aan de urgentie van de 
ontwikkeling van nieuwe projectideeën in te zien en de dialoog daarover met B & W van Almere aan 
te gaan en evenluele aanpassingen van de kaders of doelstellingen te beu-ekken bij de evaluatie van 
IFA 2 in 2014. 

— Gelet op het huidige economische klimaat, waarbij initiatieven voor werkgelegenheid gewenst zijn 
zullen de aanpassingen van de kaders eerder dan in 2014 moeten plaats vinden. 
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roept het college op; 
- De aanbevelingen uit het Rekenkamer rapport op korte termijn in open dialoog met GS te bespreken 

en daarbij tevens uitdrukkelijk onderwerp van bespreking te laten zijn: 
- op welke wijze bewerkstelligd kan worden dal de aanwas van nieuwe projectideeën, in het 

kader van de huidige IFA regeling,, vergroot kan worden. Hierbij o.m. aandacht te schenken aan 
mogelijke verlaging van de minimum grens van 2 miljoen en verruiming van toepassing van de 
criteria voor de hardheidsclausule; 
- De uitkomsten van de dialoog raet GS uiterlijk voor 31 januari 2014 te bespreken met de 

gemeenteraad. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Mevrouw M Joziasse, M . ( W D ) De heer J. van Teijlingen (CDA) 

Mevrouw R. Boscli-Nijeboer (ChristenUnie) 


