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Op 18 november zijn het IFA-jaarverslag 2014 en het IFA-halfjaarverslag 2015
besproken in de commissie Bestuur. Naar aanleiding hiervan zijn drie toezeggingen gedaan:
1. Nadere informatie op programmaniveau aan te leveren over de projecten
Boshart Almeerderhout en Windesheim(BS-61);
2. Nadere informatie over de leerstoelen aan te leveren (BS-62);
3. Motivatie aan te leveren waarom In de IFA-halfjaarrapportage 2015 de indicatoren niet zijn opgenomen (BS-63).
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Hierbij treft u de reactie op de gedane toezeggingen.
BS-61
In de commissie is met betrekking tot het project Boshart Almeerderhout specifiek gevraagd naar welk bedrag wordt doorgeschoven van 2015 naar 2016.
Het project Boshart Almeerderhout heeft in 2015 verlenging van het project
aangevraagd van 31 december 2015 naar 31 december 2016. De opstart van het
project heeft in 2012 meer tijd gevergd dan was voorzien, waardoor vertraging in
de uitvoering is ontstaan. Dit verzoek Is onlangs gehonoreerd. Tot en met 2015 is
€ 887.200 aan bijdrage betaald voor de uitvoering van het project. De resterende
bijdrage ad € 1.612.800 is doorgeschoven naar 2016.

V e r b e e k , L.

T e r kennisname aan PS en
burgerleden

Met betrekking tot het project Hogeschool Windesheim wil de commissie graag
nadere Informatie ontvangen over de aansluiting/doorstroming van het MBO naar
het HBO en waar de eerste afgestudeerde studenten terecht zijn gekomen op de
arbeidsmarkt.
Van de totale Instroom van studenten, komt circa 45% voor rekening van studenten die doorstromen vanuit het MBO. In onderstaande tabel is per domein en jaar
weergegeven wat de uitval is, zowel absoluut als relatief, van de ingestroomde
MBO-ers (exclusief omzwaai en overstap) In het eerste jaar van de studie (uitval
doet zich met name voor in het eerste studiejaar).
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Windesheim houdt op dit moment geen gegevens bij waar de afgestudeerden terecht komen op de
arbeidsmarkt.
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BS-62
De commissie wil graag nadere informatie ontvangen over de leerstoelen INTI en van de CAH Vilentum.
INTI: Heeft geprobeerd een leerstoel New Towns Studies op te zetten maar dat is niet gelukt.
Diverse mogelijkheden op diverse universiteiten, zoals de TU Delft en de Universiteit van Amsterdam zijn verkend, maar de financiële mogelijkheden waren te beperkt en een leerstoel was niet
haalbaar. Er is wel op beide universiteiten in de afgelopen jaren een collegereeks (titel 'The New
Town, From Welfare City to Neollberal Utopia') aangeboden, die druk bezocht is.
INTI heeft daarnaast samengewerkt met de Han Lammersleerstoel, een leerstoel verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam en gericht op sociaal-economische én ruimtelijke ontwikkelingen van
nieuwe stedelijke gebieden. De leerstoel werd afgelopen jaren bekleed door prof. Ir. Arnold Reijndorp. De aanvraag voor financiering uit het jaarprogramma 2016 van het Fonds Verstedelijking
Almere is niet gehonoreerd en daarmee was onvoldoende financiering voor deze leerstoel. De Han
Lammersleerstoel is per 31 december 2015 beëindigd.
CAH: Het lectoraat Gezond en Natuurlijk Samen-Leven, welke is opgestart met IFA-gelden Is na
beëindiging van de IFA-subsidle voortgezet als lectoraat Groene en Vitale Stad en wordt bekostigd
door de CAH Vilentum. In de IFA-jaarrapportage 2015 zal hierover een inhoudelijke eindrapportage
worden opgenomen.
Een tweede lectoraat zal in 2016 worden opgezet met middelen uit het programma Almere 2.0,
waarbij zowel de provincie als de gemeente Almere een evenredig deel van de cofinanciering
leveren. Het project is opgenomen in het Jaarprogramma 2016 van het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) onder de titel "Versterken Kennisinfrastructuur". De provincie en de gemeente stellen het
geld echter pas beschikbaar als overeenstemming is bereikt over de focus van het lectoraat inrelatie tot de toekomstige Groene Campus; het lectoraat zal een belangrijke bouwsteen zijn in de
ontwikkeling tot een Groene Campus. Over de voortgang van dit lectoraat zal worden gerapporteerd In het jaarverslag FVA 2016.
BS-63
De IFA-jaarrapportages zijn uitgebreider dan de IFA-halfjaarrapportages en geven naast informatie
over de voortgang op projectniveau ook informatie over de voortgang op programmaniveau (inclusief financiële informatie). Daarom is in de IFA-halfjaarrapportage 2015 geen Informatie opgenomen over de indicatoren. In de IFA-jaarrapportage 2015 zult u nader worden geïnformeerd over de
voorgang op programmaniveau en dus ook over de realisatie van de indicatoren. Deze jaarrapportage zal In mei 2016 aan u worden voorgelegd.
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