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Opmerkingen

Op donderdag 7 april bent u in een gezamenlijke bijeenkomst met de gemeenteraad van Almere
bijgepraat over de vijf programmalijnen die de basis gaan vormen voor de besteding van het Fonds
Verstedelijking Almere in de komende 5-10 jaar:
- Programmalijn 1: Versterken hart van de stad
- Programmalijn 2: Stimuleren leer- en werkomgeving
- Programmalijn 3: De Energieneutrale en afvalloze stad
- Programmalijn 4: Versterken verblijfsplekken, cultuur, recreatie en toerisme
- Programmalijn 5: Vernieuwende woningbouw
Tijdens deze bijeenkomst bent u in gesprek gegaan met de bestuurlijke duo's die per Programmalijn
als trekker zijn aangewezen.
In de afgelopen weken is hart gewerkt aan de uitwerking van de programmalijnen in
programmaplannen. Deze zijn gereed en verzameld. De optelsom van de gevraagde bijdragen uit
het Fonds Verstedelijking Almere voor de vijf programmalijnen overstijgt het beschikbare budget,
met name in de eerste blijf jaren. Er moet dus gekozen, geprioriteerd en/of gefaseerd worden. Op
22 juni 2016 komt het bestuurlijk overleg Almere 2.0 bijeen om hierover te spreken. Vervolgens
wordt in de zomermaanden een meerjarenprogramma opgesteld, alsmede op basis daarvan een
Jaarprogramma 2017. Deze stukken worden oordeelsvorming en besluitvormend in de
begrotingscyclus aan u voorgelegd (oktober/november), waarbij u het Jaarprogramma 2017 moet
vaststellen.
Voordat het bestuurlijk overleg Almere 2.0 op 22 juni bijeen komt, wil het college van GS graag op
15 juni in de Commissie Ruimte een korte presentatie geven over de inhoud van de vijf
programmaplannen, alsmede over de gedachten over prioritering. Omdat de programmaplannen
niet alleen het werkveld van de Commissie Ruimte betreffen, maar ook de terreinen cultuur,
recreatie & toerisme (Programmalijn 4) en onderwijs en arbeidsmarktbeleid (programmalijn 2),
worden niet alleen de leden van de Commissie Ruimte uitgenodigd. Naast coördinerend
gedeputeerde voor Almere 2.0 dhr. Lodders, zelf betrokken bij de programmalijnen 1 en 3, zal ook
gedeputeerde Appelman, betrokken bij Programmalijn 2, aanwezig zijn.
Na de presentatie van de vijf programmalijnen en de gedachten over prioritering door
programmamanager Hillebrand Koning kunt u met de beide gedeputeerden (beeldvormend) in
gesprek gaan.
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De vijf programmaplannen zullen op 10 juni aan u beschikbaar gesteld. Daarbij is het denkbaar dat
een aantal financiële gegevens vertrouwelijk en onder geheimhouding beschikbaar zullen worden
gesteld, omdat het aanbestedings- en onderhandelingsgevoelige informatie betreft.

