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Memo beeldvorming projecten Almere 2.0 FVA 2023 

Datum beeldvorming 
 

28 september 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  

Tijdens de behandeling van de 
programmabegroting 2023 zal het Jaarprogramma 
Fonds Verstedelijking Almere (FVA) 2023 aan u 
worden voorgelegd. Tijdens de beeldvormende 
ronde informeren wij u over de stand van zaken 
van de programmalijnen en sleutelprojecten 
binnen het Fonds Verstedelijking Almere en kunt u 
met de programmamanagers in gesprek. Hiermee 
wordt invulling gegeven aan de toezegging van 
Gedeputeerde de Reus (RND I41) voor een 
afzonderlijke agendering van het Fonds 
Verstedelijking Almere. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Samen met het Rijk en de gemeente Almere werkt 
de provincie Flevoland aan de gezonde groei van 
Almere en de regio vanuit het programma Almere 
2.0. Ter realisatie hiervan hebben de drie partijen 
gezamenlijk het Fonds Verstedelijking Almere 
ingesteld. Voor bestedingen uit het FVA wordt er 
met meerjarenprogramma’s gewerkt. De 
meerjarenprogramma’s zijn langs de volgende 
programmalijnen vormgegeven: 
 
1. Hart van de stad   
2. Leer- en werkomgeving   
3. Circulaire economie en energie   
4. Cultuur, toerisme en sport  
5. Vernieuwend Wonen   
6. Groene en waterrijke identiteit   
 
Jaarlijks wordt tijdens de begrotingsbehandeling in 
Provinciale Staten en de gemeenteraad Almere het 
volgende jaarprogramma vastgesteld. Tijdens de 
beeldvormende ronde zijn de programmamanagers 
van de programmalijnen aanwezig om u nader te 
informeren over de projecten in 2023 en uw 
verdere vragen te beantwoorden. 

 
 
 
2 september 2022 
 
PS 
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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) 

In 2 ronden is er de mogelijkheid om met de 
programmamanagers van de programmalijnen in 
gesprek te gaan volgens onderstaand schema: 
- Ronde 1: programmamanagers van de 
programmalijnen 2,3,4 
- Ronde 2: programmamanagers van de 
programmalijnen 1,5,6 
 
 

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

1 uur 

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. 
 
16 juni 2021: Een oordeelsvormende ronde heeft 
plaatsgevonden ten behoeve van de partiële 
herziening van het Meerjarenprogramma FVA 2021-
2025, welke op 30 juni 2021 door PS is vastgesteld. 
 
Daarnaast wordt u elk jaar op soortgelijke wijze 
geïnformeerd over het voorliggende 
jaarprogramma. 

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

Introductie/uitnodiging  
Jaarprogramma FVA 2023 

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

Programmamanagers programmalijnen (gemeente 
Almere) 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

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

 

Het Jaarprogramma FVA 2023 wordt als bijlage bij 
de programmabegroting van 2023 toegevoegd. 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 

Concept Jaarprogramma FVA 2023 2998712 Ja 
Uitnodiging beeldvormende ronde 28 september Jaarprogramma 
FVA 2023 

3009559 Ja 

  

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt

