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Uw mening kenbaar te maken inzake het IFA2-project “Bidbookfase Floriade
Almere”.
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Inleiding

Op 27 januari 2011 hebben Provinciale Staten het Investeringsprogramma
Flevoland Almere 2011-2015 (IFA2) vastgesteld (HB 1077130). Daarmee zijn de
inhoudelijke en financiële kaders gedefinieerd waarbinnen Gedeputeerde Staten
subsidies verlenen voor "de ontwikkeling van een uniek stedelijk klimaat in
Almere door investeringen in de sociale, culturele en economische
infrastructuur".
De Gemeente Almere heeft op 10 februari 2012 een verzoek om een subsidie
ingediend in het kader van het IFA2 voor de uitvoering van het project
"Bidbookfase Floriade Almere”. De aanvraag voldoet aan de eisen van het
toetsingskader IFA-2 en valt binnen de programmalijn “Versterking
voorzieningenstructuur” met als maatregel “Leisure”. Het uitwerken van een
haalbaarheidsonderzoek en/of businesscase is mogelijk op grond van algemene
inhoudelijke criteria van het IFA toetsingskader.
De vraagstelling

Wat zijn uw wensen en aandachtspunten inzake het IFA2-project Bidbookfase
Floriade Almere?
Het speelveld

Nota Discussie

Door uw Staten zijn op verschillende momenten en door verschillende fracties
signalen afgegeven dat zij zich onvoldoende betrokken voelen bij de
besluitvorming over IFA-projecten. Daarom wordt voorgesteld aanvullende
werkafspraken te maken (HB 1326970). Deze werkwijze kon nog niet toegepast
worden bij het project Bidbookfase Floriade Almere.
Dit betekent dat GS inmiddels op 8 mei hebben besloten de subsidie toe te
kennen. Gezien het gevoelen van uw Staten vinden wij het echter wenselijk om u
in de gelegenheid te stellen alsnog eventuele aanvullende wensen en aandachtspunten kenbaar te maken. Waar mogelijk zullen wij deze alsnog verwerken in de
subsidiebeschikking. Daarnaast kan het college uw inbreng meenemen in de
ideefase van andere projectaanvragen.
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Open vragen voor discussie

Wat zijn uw wensen en aandachtspunten inzake het IFA2-project Bidbookfase Floriade Almere?
Welke aandachtspunten willen uw Staten aandragen die het college kan gebruiken in de ideefase
van andere projectaanvragen?
Het vervolg

Na het horen van uw Staten zal de subsidiebeschikking aan de Gemeente Almere worden afgegeven.
Via de reguliere Planning & Controlcyclus worden uw Staten geïnformeerd over de uitvoering van
het project.
Verder informatie

GS-nota Project "Bidbookfase Floriade Almere" IFA2.11002
Adviesformulier ambtelijke adviesgroep
Beschikking
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