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Datum beeldvormende ronde 
 

3 juni 2020 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
(Geeft inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling in 
verleden of toezeggingen.)  
 

Op 9 november 2016 heeft PS, als onderdeel van de 
programmabegroting, ingestemd met het lopende 
Meerjarenprogramma (2017-2021). Een update van 
het MJP wordt jaarlijks voorgelegd aan PS. 
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw MJP voor 
de periode 2021-2025. 

Wat is de noodzaak voor een beeldvormende 
ronde? 
(Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde 
hebben t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een 
filmpje.) 
 

Voorbereiding op besluitvorming. 
 
Met het MJP wordt de koers bepaald voor de 
komende jaren, met daarbij een forse investering. 
Juist vanwege de omvang en de complexiteit is het 
goed het onderwerp te bespreken in een 
beeldvormende ronde. Het belang en de samenhang 
van het MJP komt hierdoor beter tot zijn recht. 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
(Let op: Kan de beeldvorming hierdoor korter?)  
 

- Filmpje werking FVA (bestaande animatie) 
- Concept meerjarenprogramma 
- 2 video’s met overkoepelend verhaal 

Almere 2.0 (Boris en Hillebrand)  
- Video’s over de programmalijnen (6 stuks) 
- Oplegnotitie/memo van wat gevraagd 

wordt aan PS 
- Uitvraag aan PS leden om vooraf vragen in 

te sturen. Deze vragen worden verzameld 
door de griffie en doorgestuurd, zodat 
Boris/Hillebrand en programmamanagers de 
antwoorden op de vragen kunnen 
voorbereiden. Uitvraag door griffie 20 mei, 
vragen retour uiterlijk 26 mei 13.00 uur. 
Einde van dag op 2 juni ontvangt de griffie 
antwoord op de algemene vragen over het 
programma Almere 2.0. Deze worden 
gestuurd aan PS-leden. 
Beantwoording van de 
(inhoudelijk/technische) vragen over de 
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programmalijnen worden in de 
verschillende webinars beantwoord.. 

 
 
 
 
 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
(De beeldvormende ronde is vormvrij!) 
 

Boris Buffing (programmadirecteur Almere 2.0) 
Hillebrand Koning en (indien nodig) de 
programmamanagers van de programmalijnen 
loggen vanuit huis in op de vergadering. 
 
Start 16:00 uur 
De vooraf gestelde algemene vragen zijn al vooraf 
schriftelijk beantwoord. Daarnaast kan worden 
ingegaan op andere vragen. 
Na afronding van het algemene gedeelte wordt de 
beeldvormende ronde afgesloten door de griffie. 
Daarbij wordt vermeld dat de statenleden tot 18:00 
uur kunnen inloggen op maximaal 2 webinars (of 
GoToMeeting vergaderingen). 
 
16.45 uur – 17.30 uur:  
3 webinars voor de programmalijnen 1,2 en 3 
Onder leiding van een programmamanager en een 
beleidsambtenaar. 
 
17.45 – 18.00 uur: 
3 webinars voor de programmalijnen 4,5, en 6 
Onder leiding van een programmamanager en een 
beleidsambtenaar. 
 
In de webinars wordt ook ingegaan op de vooraf 
gestelde vragen door de statenleden.  
 
De links van alle webinars worden opgenomen in de 
bundel zodat alle statenleden alle webinars nog op 
een later tijdstip kunnen bekijken. 

Hoeveel tijd is er nodig voor de beeldvormende 
ronde? 
(Let op: de beeldvormende ronde duurt maximaal 30 
minuten, tenzij anders is besproken.) 
 

1 uur 
 

Wie verzorgt de beeldvormende ronde?  
(Namen) 
 

Hillebrand Koning (programmamanager Almere 2.0) 
Boris Buffing (programmadirecteur Almere 2.0) 
1 of meerdere programmamanagers van de 
programmalijnen 

Is de betreffende Gedeputeerde bij de 
beeldvormende ronde aanwezig? 
 

Jan de Reus, via inloggen 

Wat moet de beeldvormende ronde opleveren? 
/Wat is het doel van de beeldvormende ronde? 

PS informeren over het MJP 2021-2025 en invloed 
uit te oefenen op het nieuwe programma. In het 
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 verleden heeft PS aangegeven dat PS niet graag 
verrast wordt bij de behandeling van de begroting 
(waar het MJP een onderdeel van is), waardoor het 
voelt of ze voor een voldongen feit zijn gesteld. Dat 
wordt hiermee voorkomen.  

Wat is het vervolg van deze beeldvormende ronde? 
(Let op: Geef een zo smart mogelijke planning.) 
 

10 juni Oordeelsvormend 
24 juni Besluitvormend 
 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

   

   

  


