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Datum beeldvorming 
 

12 januari 2022 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Op 16 februari 2022 zal de Uitvoeringsagenda 
Almere aan PS ter besluitvorming worden 
voorgelegd. Tijdens de beeldvormende ronde 
informeren wij u over deze agenda, hoe de inhoud 
vorm heeft gekregen en wat voor activiteiten er 
vanuit de agenda plaats gaan vinden.  

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De provincie werkt sinds 2019 samen met gemeente 
Almere, gemeente Amsterdam en het Rijk aan het 
actualiseren van de afspraken die zijn gemaakt 
binnen het Rijk-Regioprogramma Amsterdam-
Almere-Markermeer (RRAAM). Daartoe is onder 
andere het gezamenlijke Fonds Verstedelijking 
Almere ingesteld.  
 
Op basis van de uitkomsten hebben de 
samenwerkende overheden gesprekken gevoerd 
om de geformuleerde doelstellingen en ambities 
tot uitvoering te kunnen brengen. Dit heeft geleid 
tot afspraken tussen de overheden over de inzet 
van de reeds gereserveerde middelen van het FVA. 
De afspraken zijn uitgewerkt in het document 
Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst 
2022-2024 en betreffen 7 onderwerpen: 
 

- Het aantrekken van meer stuwende 
werkgelegenheid in Almere 

- Het versterken van de onderwijsketen. Van 
voorschool, basisschool en middelbare 
school tot  MBO en HBO/WO 

- Aandacht voor de bestaande wijken door 
inzet op een preventieve wijkaanpak (mede 
naar voorbeeld van de aanpak Rotterdam-
Zuid) 

- Het door ontwikkelen van het Centrum van 
Almere als stedelijke woon-werkomgeving 

- Het werken aan een kennis- en werkagenda 
Almere Pampus 
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- De inzet op de bereikbaarheid op de lange 
termijn (zowel IJmeerverbinding als 
autoverkeer) 

- Verstevigen van de uitvoerings- en 
innovatiekracht 
 

Tijdens de beeldvormende ronde worden deze 
afspraken toegelicht door de programmamanager 
en is er de mogelijkheid uw vragen te stellen. 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

Er wordt gestart met een algemene inleiding door 
de programmamanager Almere 2.0 van de 
provincie, waarna er een inhoudelijke presentatie 
volgt door de programmamanager Almere 2.0 van 
de gemeente Almere. Daarna is er ruimte voor de 
Statenleden om met hen beide in gesprek te gaan. 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

30-45 minuten 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

3 juni 2020: Een beeldvormende ronde heeft 
plaatsgevonden om u te informeren over het 
Meerjarenprogramma FVA 2021-2025, welke op 24 
juni 2020 door PS is vastgesteld. In het 
Meerjarenprogramma zijn de middelen voor de 
Uitvoeringsagenda Almere vastgesteld. 
 
PS is deze zomer schriftelijk geïnformeerd over het 
Perspectief Almere stad met toekomst door het 
College van Gedeputeerde Staten. 
 
29 september 2021: Een beeldvormende ronde 
heeft plaatsgevonden om u te informeren over het 
Jaarprogramma FVA 2022. In deze ronde is de komst 
van de Uitvoeringsagenda aangekondigd. 
 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst, 
2022-2024 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Programmamanager Almere 2.0 – provincie 
Flevoland  
Programmamanager Almere 2.0 – gemeente Almere 
  

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 
 

2 februari oordeelsvormend 
16 februari besluitvormend 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst, 2022-2024 2871914 ja 
Statenvoorstel Vaststellen Uitvoeringsagenda Almere 2866795 Ja 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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