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Mededeling:

Bijgaand treft u de IFA-halfjaarrapportage 2017 aan. Gedeputeerde Staten hebben deze jaarrapportage op 10 oktober 2017 vastgesteld. Deze halfjaarrapportage is ook besproken door het College van de gemeente Almere en zal ter informatie worden aangeboden aan de Gemeenteraad. De voorliggende halfjaarrapportage besteedt aandacht aan de voortgang van IFA-projecten, waaronder het
project Zorgcentrum Reedewaard van de Stichting Thuishaven. Met deze mededeling informeren wij u uitgebreider over de aflossing van de verstrekte lening
aan de Stichting Thuishaven.
Op 30 juni j l . heeft Stichting Thuishaven, conform de in de leningsovereenkomst
vastgelegde afspraken, de concept jaarrekeningen bij de provincie ingediend. Dit
betreft de jaarrekening van de stichting en de geconsolideerde jaarrekening van
de besloten vennootschap waarin de feitelijke uitvoering van het project plaatsvindt. Bij de stukken zat ook een offerte van een bank met betrekking tot herfinanciering van de door de provincie verstrekte lening.
In de leningsovereenkomst van de hoofdfinancier, 1^ hypotheekverstrekker, is
vastgelegd dat geen aflossing van de achtergestelde lening van de provincie mag
plaatsvinden indien de solvabiliteit van Reedewaard OG B.V. (geconsolideerd)
lager is dan 25%. Op basis van de cijfers in de geconsolideerde jaarrekening 2016
is de solvabiliteit nog onder de 25%. Betaling van rente en aflossing heeft daarom
in 2017 nog niet plaats gevonden. De directie van Stichting Thuishaven heeft met
de provincie overleg gehad over het versneld aflossen van de lening waarbij
sprake is van twee scenario's:
1. een lening afsluiten waarbij de opgelopen achterstand in het artikel 1.6.1
van de overeenkomst vastgelegde aflossingsschema weer helemaal wordt ingelopen. Een offerte van een bank voor dit scenario heeft de provincie mogen inzien.
2. een lening afsluiten waarbij in één keer de lening met achterstallige rente
wordt meegefinancierd. Bij dit scenario zou zelfs sprake zijn van een volledige aflossing van de gehele lening, dus zeven jaar sneller dan wij in de overeenkomst hebben afgesproken.
Onderhandelingen met banken over bovengenoemde scenario's vinden op dit
moment plaats. Aangezien hiervoor een vastgestelde jaarrekening noodzakelijk
is, is nog enige tijd nodig om met de banken de onderhandelingen af te ronden.
Wij verwachten eind oktober een besluit van Stichting Thuishaven over de diverse offertes, op basis waarvan in oktober conform één van beide scenario's betaling kan plaatsvinden. Aan Stichting Thuishaven is in juli een brief verzonden met
verwachtingen over de betaling van rente en aflossing en overige verplichtingen
voortkomend uit de leningsovereenkomst.
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Inleiding en samenvatting
Inleiding

IFA2
Zorgcentrum Reedewaard (Reedewaard): Alle 26
verzorgingsplaatsen zijn ingevuld en de
bezetting van het Zorghotel ligt op dit moment
op ca. 50%. Er is ca 50 fte aan werkgelegenheid
gerealiseerd. De inrichting van de buitenruimte
is nog niet gerealiseerd. Deze staat gepland in
het najaar van 2017. Er is nog geen aflossing op
de lening gedaan, maar gesprekken over
herfinanciering zijn gaande. De verwachting is
dat in het najaar van 2017 Stichting Thuishaven
aan de verplichtingen naar de provincie kan
voldoen.

Twee maal per jaar worden Provinciale Staten
(GS) en de gemeenteraad geïnformeerd over de
voortgang van het Investeringsprogramma
Flevoland Almere (IFA). Naast de reguliere
P&C-cyclus worden PS met een halfjaar- en een
jaarrapportage geïnformeerd. Voor u ligt de
halfjaar-rapportage 2017. Deze
halfjaarrapportage geeft inzicht in de
voortgang van de nog lopende IFA-projecten tot
medio 2017.
De IFA2-projecten lopen nog door tot uiterlijk
31 december 2017, waarna in 2018 de
definitieve eindafrekening van het IFAprogramma kan worden opgesteld.

Samenvatting

Almere Kenniscentrum Talent (AKT): De bouw
van het AKT is volledig afgerond en daarmee is
ook het project tot een einde gekomen. De
definitieve eindrapportage (met cijfermatige
onderbouwing en accountantsverklaring) zal in
het najaar van 2017 worden ingediend. De
inhoudelijke eindrapportage staat in deze IFArapportage beschreven.

IFA1
Hogeschool Windesheim (Windesheim): Voor
Windesheim zijn de IFA1 (en IFA2) middelen in
een fonds gestort. Dit project loopt door totdat
het fonds geheel is benut. De studentenpopulatie groeit gestaag en in 2017 wordt
gestart met een nieuwe opleiding Commerciële
economie.

Kunstlinie Almere - Flevoland (KAF): Het project
is grotendeels gerealiseerd, maar één onderdeel
is vertraagd. Het gaat om een investering van
ca. € 35.000. Deze investering staat gepland in
het najaar van 2017. Om deze reden is het
project verlengd tot 31 december 2017. De
definitieve eindrapportage wordt begin 2018
ingediend. De inhoudelijke eindrapportage staat
in deze IFA-rapportage beschreven.

De IFA2-periode is ten einde en nieuwe
projecten kunnen niet meer worden ingediend.
IFA3 loopt zoals bekend via het Fonds
Verstedelijking Almere.

Onderdoorgang A6: De onderdoorgang A6 is
opgenomen in het contract van Parkway6
(aannemer A6) met Rijkswaterstaat. Volgens de
planning van de aannemer wordt de verbinding
medio 2019 opgeleverd.

Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere
– De Innovatiefabriek (GWIA): Een eerste startup
is gerealiseerd en GWIA heeft haar netwerk
ingezet bij het 65+ “Forever Young Festival”.
Daarnaast Werkt GWIA samen met Windesheim
aan een leerwerkomgeving en er is een FieldLab
ingericht voor ROC-studenten verzorging/
verpleging. Het project loopt conform budget en

De resterende IFA1-middelen, circa € 0,2 mln.,
blijven vooralsnog beschikbaar binnen de IFAreserve.
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planning. Het project loopt tot 31 december
2017 en de definitieve eindafrekening wordt
begin 2018 verwacht.
Budget
Van het IFA2-budget (€ 33 mln.), is circa
€ 19,9 mln. beschikt (inclusief € 350.000
proceskosten), waarvan ruim € 18 mln. is
betaald. Daarnaast is € 10 mln. geoormerkt
voor projecten voor de Floriade 2022. Deze
middelen zijn overgeheveld naar het
programma Almere 2.0. De besteding van
deze middelen wordt verantwoord in de
“Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Floriade”. Binnen IFA2 resteert
derhalve nog een budget van circa € 3,1 mln.
(€ 33 – € 19,9 – € 10).
IFA3
De IFA3-middelen worden ingezet voor het
programma Almere 2.0.
Overheveling van middelen
Nu het IFA2-programma volledig in de
uitvoeringsfase is gekomen en het einde van
het programma in zicht is, is het tijd om na
te denken over de afronding van het IFAprogramma, inclusief de wijze van
rapporteren en de overheveling van de
resterende middelen van IFA1 en IFA2. Vanuit
IFA1 (€ 0,2 mln.) en IFA2 (€ 3,1 mln.) blijft
tenminste € 3,3 mln. over. Voor
herbestemming van deze middelen kan
gedacht worden aan overheveling naar
Almere 2.0. Na ontvangst van de definitieve
eindafrekeningen van de IFA2-projecten in
2018, zal een voorstel worden gedaan voor de
overheveling van de bestemde IFA-middelen.
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Financiële voortgang
Budget
Het IFA-programma loopt tot en met 2020 en
beschikte bij de start van het programma in
2006 over een budget van € 100 mln. In het
najaar van 2011 is in verband met
bezuinigingen € 11 mln. afgeraamd. Daardoor
resteert voor de hele IFA-periode een budget
van € 89 mln. De onderstaande tabel toont op
welke wijze de middelen van het IFAprogramma zijn belegd.

Bij de eindafrekening van de IFA2-projecten in
2018 en na de afrekening van het IFA1-project
“Onderdoorgang A6” in 2019 (uiterlijk
2020),bestaat de kans dat nog middelen
vrijvallen. Omdat deze middelen onderdeel zijn
van de € 89 miljoen waarvan is afgesproken dat
ze in Almere geïnvesteerd worden, ligt het in de
rede deze middelen te herbestemmen binnen
Almere. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan
overheveling naar Almere 2.0. Na ontvangst van
de definitieve eindafrekeningen van de IFA2projecten in 2018, zal een voorstel worden
gedaan voor de overheveling van de bestemde
IFA-middelen.

Overheveling middelen
Uit de onderstaande tabel blijkt dat van het
totale IFA-budget van € 89 mln., nog
€ 3.272.320 resteert aan IFA-middelen.

Tabel 1: Stand van zaken besteding IFA-budget

IFA1
IFA2
IFA3
Totaal
35.000.000
33.000.000
21.000.000
89.000.000
-/-/-/-/Afgerekend IFA1 met gem. Almere
19.718.890
0
0
19.718.890
Afgerekend met projectuitvoerders1
12.499.544
12.468.757
24.968.301
Betaald lopende projecten2
0
5.615.327
0
5.615.327
Verplicht lopende projecten3
2.500.000
1.450.166
0
3.950.166
Overheveling naar Almere 2.04
0
10.000.000
21.000.000
31.000.000
Proceskosten5
124.996
350.000
0
474.996
Restant
156.570
3.115.750
0
3.272.320
1)
Hiervan is Windesheim € 11 mln. (IFA1) en € 9,117 mln. (IFA2), totaal € 21 mln.
2)
Betreft de betaalde voorschotten; dit bedrag is inclusief de lening Reedewaard a € 1,95 mln. Zodra
aflossing van de lening plaatsvindt vallen deze middelen dus weer vrij.
3)
Betreft de nog resterende verplichtingen van de lopende IFA-projecten (beschikt -/- reeds betaald),
inclusief “onderdoorgang A6” ad € 2,5 mln. (IFA1).
4)
Deze middelen maken geen onderdeel meer uit van het IFA-programma en worden daarom voor IFA
beschouwd als zijnde besteed.
5)
Van de proceskosten IFA2 is per medio juli 2017 een bedrag van € 84.904 werkelijk besteed. Het
restant ad. € 265.096 is beschikbaar voor de verdere uitvoering en afronding van het programma. Bij
onderbesteding blijven de resterende middelen beschikbaar in de IFA-reserve.
Budget
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IFA1
De IFA1-beschikkingen die de provincie met de
gemeente Almere heeft gesloten zijn in 2014
formeel afgesloten met een definitieve
vaststelling ad € 19.718.890. In 2015 zijn de
projecten CAH en INTI definitief afgerekend.
De IFA1-projecten die nog doorlopen in de
periode van IFA2 zijn:

De projecten Boshart Almeerderhout, Bidbook
Floriade, Jan van Es Institute 2.0, AKT en KAF
zijn inmiddels afgerond. AKT en KAF zijn nog
niet definitief afgerekend, dit zal in het najaar
van 2017 gebeuren. De bijdrage voor het project
Reedewaard bestaat uit een subsidie van
€ 300.000 en een achtergestelde lening van
€ 1.950.000, welke is geoormerkt binnen de
reserve IFA. Aflossingen op de lening binnen de
IFA2-programmaperiode komen weer opnieuw
beschikbaar voor het IFA-programma. Over de
aflossingen die na afloop van het IFA-programma
worden ontvangen, zal op een later moment
besluitvorming plaatsvinden.

Tabel 2: Doorlopende IFA1-projecten

IFA1-projecten
Beschikt(€)
Betaald(€)
(doorlopend)
Windesheim
11.000.000 11.000.000
Onderdoorgang A6
2.500.000
0
Totaal
13.500.000 11.000.000
De voortgang van Hogeschool Windesheim en
de Onderdoorgang A6 wordt in het volgende
hoofdstuk beschreven.

De € 10 mln. die geoormerkt zijn voor projecten
voor de Floriade 2022 zijn overgeheveld naar het
programma Almere 2.0. Deze middelen worden
voor IFA als betaald gezien.

IFA2
Binnen IFA2 is circa € 19,9 mln. beschikt
(inclusief € 350.000 gereserveerde proceskosten), waarvan ruim € 18 mln. is betaald
(cumulatief).

De IFA2-periode is per 31 december 2015
beëindigd, maar projecten kunnen nog tot en
met 31 december 2017 worden uitgevoerd. De
eindafrekening van het programma zal daarna in
2018 plaatsvinden (met eventueel een
resterende verplichting voor de betaling van het
project Onderdoorgang A6, die verwacht wordt
in 2020).

Tabel 3: Beschikt versus betaald in IFA2

IFA2 projecten
Windesheim
Boshart
Bidbook Floriade
Jan van Es
Reedewaard
AKT
KAF
GWIA
Subtotaal
Proceskosten
Subtotaal incl.
proceskosten
Geoormerkt voor
Floriade 2022
Totaal

beschikt(€)
9.117.000
2.500.000
300.000
600.000
2.250.000
2.000.000
1.500.000
1.315.493
19.582.493
350.000
19.932.493

betaald(€)
9.117.000
2.500.000
251.757
600.000
1.957.655
1.798.789
996.022
862.861
18.084.084
84.904
18.168.988

10.000.000

10.000.000

29.932.493

28.168.988

IFA3 – Almere 2.0
De € 21 mln. aan middelen die geprogrammeerd
zijn voor IFA3 worden, samen met € 10 mln.
IFA2-middelen die geoormerkt zijn voor
projecten voor de Floriade 2022, ingezet voor
het programma Almere 2.0. In totaal gaat het
dus om € 31 mln. en de afwikkeling vindt plaats
via het Fonds Verstedelijking Almere (FVA).
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Hogeschool Windesheim
IFA1-projecten

Stand van Zaken

Begin 2014 zijn alle IFA1-projecten die beschikt
zijn via de gemeente Almere definitief
afgerekend met de gemeente Almere. De IFA1projecten die nog doorlopen zijn:
• Hogeschool Windesheim
• Onderdoorgang A6

Windesheim Flevoland heeft zich inmiddels
geworteld in Flevoland en zal zich ook de
komende jaren verder ontwikkelen als een
brede, kleinschalige hogeschool die inspeelt op
de specifieke opleidingsbehoeften van de regio.
In lijn met de geactualiseerde Business Case 2.0
is het doel om te groeien naar ruim 4.000
studenten en 27 opleidingen in 2026. Omstreeks
dat jaar zal Windesheim Flevoland het break
even punt bereiken. Tot die tijd bieden het
Fonds Windesheim Flevoland en het eigen
vermogen een voldoende financiële buffer.

Inhoud
De komst Windesheim in 2010 draagt bij aan de
doelstelling om Almere en provincie Flevoland
te laten uitgroeien tot een hoger onderwijs- en
kennisregio. De IFA-middelen (en overige
middelen) zijn in een fonds gestort, dat door de
gemeente Almere wordt beheerd.

De studentenpopulatie en de eerstejaarsinstroom laten een voortgaande groei zien.
Samenhangend met de ontwikkeling van ‘smal’
naar ‘breed’ opleidingsaanbod zijn de
opleidingen Werktuigbouwkunde en Industrieel
Product Ontwerpen uitstroomprofielen
geworden binnen de brede bachelor
Engineering. Daarnaast zijn er voorbereidingen
getroffen voor de start van een nieuwe brede
Associate degrees (Ad = een verkorte
beroepsopleiding van 2 jaar) per september
2017: de Ad Commerciële Economie. Daarmee
komt het aanbod van opleidingen (inclusief
varianten van opleidingen) uit op 26.

Tabel 4: Herkomst financiering Windesheim

Middelen
IFA1
IFA2
Rijk
Gemeente Almere
Gemeente Lelystad
Totaal

€
11.000.000
9.117.000
37.000.000
12.000.000
3.000.000
72.117.000

In het fonds was eind 2016 nog € 10,8 mln.
beschikbaar (exclusief eigen vermogen van € 7
mln. bij Windesheim Flevoland zelf). Het saldo
van het fonds zal eind 2017 ca. € 7,2 mln.
bedragen.
Tabel 5: Groei van Windesheim over de afgelopen jaren.

*)

Instroom studenten
Ingeschreven studenten
Fte’s
Aantal opleidingen

2010
381
988
72
5

2011
565
1.190
91
21

2012
608
1.339
117
22

2013
743
1.627
165
20

2014
856
2.010
175
22

2015
927
2.199
156
25

2016
1.083
2.727
166
25

2017*)
1.300
2.951
182
26

Het aantal studenten in 2017 is een verwachting, gebaseerd op het aantal aanmeldingen. Het aantal fte’s betreft
een voorlopige opgave.
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Onderdoorgang A6
Inhoud

Stand van zaken

Het IFA1-project Onderdoorgang A6 hangt
samen met de verbreding van de A6, die van
bovenregionale betekenis is. De verbreding van
de A6 maakt Almere en dus ook Flevoland
attractiever als vestigingsplaats om te
ondernemen en te wonen. Voldoende
onderdoorgangen zijn een randvoorwaarde in
een stedelijk gebied als Almere. De
onderdoorgang zal de wijk Nobelhorst
ontsluiten en verbinden met Almere Stad. De
realisatie van deze onderdoorgang A6 draagt bij
aan:
• Versterking vestigingsklimaat van de
provincie Flevoland;
• Verbetering van de bereikbaarheid via OV
tussen Almere Stad en Almere Hout;
• Verbetering voor recreatief fietsen;
• Medegebruik als natuurpassage.

De gemeente Almere treedt op als
Opdrachtgever en Rijkswaterstaat draagt zorg
voor de uitvoering. Besloten is nadere afspraken
te maken binnen het convenant Stedelijke
Bereikbaarheid Almere, waarbij de afspraken
rondom de bijdrage van de verschillende
partners en de uitvoering van het project
worden geregeld. De onderdoorgang A6 is
opgenomen in het contract van Parkway6
(aannemer A6) met Rijkswaterstaat. Volgens de
planning van de aannemer wordt de verbinding
medio 2019 opgeleverd.

De totale investering bedraagt circa € 7,6 mln.
(prijspeil 2014), waarvan 1/3 gefinancierd met
IFA1-middelen. De overige financiering wordt
ingevuld door het Rijk en de gemeente Almere.
Op 13 juni 2014 hebben GS ingestemd met een
bijdrage uit IFA-middelen van maximaal € 2,1
mln. en een bedrag van € 0,4 mln. ter
reserveren voor indexering. Op basis van de
gemaakte afspraken vindt betaling plaats bij
oplevering van het project.
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IFA2-projecten
Voor IFA2 zijn twee programmalijnen
vastgesteld:
1. Versterking beroepsonderwijs en
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek
2. Versterking voorzieningenstructuur

De inhoudelijke voortgang van de projecten
Zorgcentrum Reedewaard, Almere
Kenniscentrum Talent, Kunstlinie Almere
Flevoland en GWIA wordt hierna beschreven.
De € 10 mln. aan IFA2-middelen die geoormerkt
zijn voor projecten voor de Floriade 2022
zijn overgeheveld naar het programma Almere
2.0 (Fonds Verstedelijking Almere). De
besteding van deze middelen wordt
verantwoord in de “Voortgangsrapportage
Uitvoeringsprogramma Floriade”.
“Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma
Floriade”.

Deze twee programmalijnen zijn nader
uitgewerkt in vijf maatregelen, die de basis
vormen waarop aanvragen kunnen worden
ingediend:
1. Versterking aanbod Beroepsonderwijs en WO
2. Versterking aanbod Kunst & Cultuur
3. Versterking aanbod Sport
4. Versterking aanbod Leisure
5. Versterking aanbod Zorg
Tabel 6: Overzicht IFA-projecten per programmalijn:

Project
Hogeschool Windesheim
Boshart Almeerderhout
Bidbook Floriade
Jan van Es Instituut 2.0
Zorgcentrum Reedewaard
Almere Kenniscentrum Talent
Kunstlinie Almere Flevoland
GWIA - De Innovatiefabriek

Lijn
1
2
2
2
2
2
2
2

Regel
1
4
4
5
5
3
2
5

De projecten Boshart Almeerderhout, Bidbook
Floriade, Jan van Es Institute 2.0 zijn afgerond
en definitief vastgesteld. Almere
Kenniscentrum Talent en Kunstlinie Almere
Flevoland zijn inmiddels ook afgerond maar nog
niet definitief vastgesteld. Dit zal in het najaar
van 2017 gebeuren. De afgeronde projecten
worden niet beschreven in deze rapportage.
Windesheim is al beschreven als IFA1-project.
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Zorgcentrum Reedewaard
Inhoud

Stand van zaken

Almere krijgt met Reedewaard een regionale
zorgvoorziening die er nog niet was, maar waar
wel behoefte aan is. Wonen en zorg zullen van
elkaar worden gescheiden en hiermee wordt
ingespeeld op de door het Rijk ingezette koers
om zorg beter betaalbaar te houden.
Voorzieningen voor dementerende ouderen met
een ZZP-4 of 5 indicatie zijn schaars in
Flevoland, de wachtlijsten zijn langer dan 2
jaar en Flevoland is daarmee koploper van het
land. Reedewaard biedt extra plaatsen zodat de
druk op de wachtlijsten afneemt. Ook zal een
verschuiving plaatsvinden van het gebruik van
zorg van buiten Flevoland naar zorg binnen
Flevoland. Dit betekent dat zorgbehoevende
ouderen in Flevoland kunnen blijven en dat
ouders en grootouders op het “oude land” dicht
bij kinderen in Flevoland kunnen komen wonen.
Ook vanuit omringende gemeenten kunnen
mensen er voor kiezen om in Reedewaard te
gaan wonen.

Het zorgcentrum is gerealiseerd en in gebruik
genomen. Alleen de buitenruimte moet nog
worden ingericht en deze werkzaamheden staan
gepland in het najaar van 2017. De gemeente
Almere is verantwoordelijk voor de uitvoering
hiervan.
In 2017 is er voor het eerst een wachtlijst nodig
voor bewoners van het verzorgingshuis. De
bezettingsgraad van het zorghotel is gestegen
tot 50%, wat conform verwachting is. De plint is
volledig benut met zorgwinkels/faciliteiten en
de gerealiseerde werkgelegenheid is gestegen
tot ca 50 fte.
Herfinanciering
In de IFA-jaarrapportage 2016 staat vermeld dat
in juli 2017 een eerste betaling van rente en
aflossing plaats zou vinden. Deze betaling heeft
niet plaatsgevonden, wat in overeenstemming is
met de afspraken die gemaakt zijn omtrent de
solvabiliteit.
De marktwaarde van het pand is zodanig dat
meerdere banken bereid zijn tot hogere
herfinanciering met lagere rentepercentages.
Gesprekken over herfinanciering zijn gaande. De
provincie heeft de Stichting Thuishaven per brief
gewezen op de betalingsverplichtingen en
afspraken omtrent de herfinanciering. De
verwachting is dat in het najaar van 2017
Stichting Thuishaven aan de verplichtingen naar
de provincie kan voldoen.

Aan het project is uit IFA-middelen een
subsidiebijdrage toegekend van € 300.000 en
een achtergestelde lening toegekend van € 1,95
mln. (volledig overgemaakt en in 10 jaar terug
te betalen) op een totale investering van € 5,5
mln. De Stichting Thuishaven (€ 3.150.000) en
de gemeente Almere (€ 100.000) dragen in
totaal € 3.250.000 bij. Het project loopt van 1
juli 2014 tot en met 31 december 2017 (de
lening loopt t/m 2024). De eindrapportage zal
in het eerste kwartaal van 2018 worden
ingediend.
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Almere Kenniscentrum Talent
Inhoud

Stand van zaken

Het AKT legt de verbinding tussen
bewegingsonderwijs, breedte- en topsport en
faciliteert het sporttalent. Voor alle groepen is
in de samenleving veel aandacht, voor
talentontwikkeling en -herkenning is dat een
stuk minder.
Door onder andere dataverzameling ontstaat de
mogelijkheid tot het geven van deskundig
advies over de ontwikkeling van
bewegingsvaardigheden en mogelijkheden op
het gebied van talentontwikkeling van jonge
sporters. Dit levert onder andere op:
• Vermindering van sportuitval;
• Verhoogde- en verduurzaamde
sportparticipatie met positief
maatschappelijke effecten als gezondheid,
maatschappelijke vorming en sociale
cohesie;
• ‘Op maat’ talentbegeleiding (vanuit de
gedachte “ieder zijn talent”).

Binnen het AKT is een aantal producten voor
verschillende doelgroepen ontwikkeld die
talentontwikkeling bevorderen. De gemeente
Almere zet alle producten in, het AKT deelt de
kennis en faciliteiten met alle gemeenten in
Flevoland met als doel een brede verspreiding in
Flevoland. Er wordt een monitoringssysteem
ontwikkeld met Kenniscentrum Sport (een
landelijk kenniscentrum dat zich richt op de
toepassing van praktische en wetenschappelijke
kennis op het gebied van sport en bewegen) om
de bijdrage van de producten aan de
doelstelling/het resultaat te monitoren. De
producten die ontwikkeld zijn:
1. Basisonderwijs:
Naschools programma: Kinderen in Almere
krijgen (kosteloos) een naschools aanbod op hun
eigen beweegniveau aansluitend aan de
schooldag, op een centrale plek in de wijk. De
vakleerkracht bewegingsonderwijs is de
aanjager in de wijk en verzorgt het aanbod
i.s.m. combinatiefunctionarissen. De
buurtsportcoaches hebben een signalerende en
doorverwijzende functie. Opbouwend qua
beweegniveau hebben we KidsXtra, Gym+,
Sport+ en de ASM Academie (Athletic Skills
Model; voor de echte beweegtalenten). Almere
heeft negen locaties met een capaciteit voor
950 leerlingen. Lelystad is gestart met een pilot.

Het AKT is de eerste ‘omgeving’ in Nederland
waar beweegtalent op een veelzijdige wijze
wordt gezocht en begeleid. Het unieke karakter
van het AKT maakt dat een groot aantal
partners hun intentie tot deelname hebben
uitgesproken.
Op 10 februari 2015 hebben GS ingestemd met
een bijdrage van maximaal € 2 miljoen, op een
totale subsidiabele investering van ruim € 11
miljoen. De cofinanciering voor dit project
wordt geleverd door de gemeente Almere. Het
project liep van 1 juni 2013 tot en met 30 juni
2017. De definitieve eindrapportage
(cijfermatige onderbouwing met
accountantsverklaring) zal in het najaar van
2017 worden ingediend. De inhoudelijke
eindrapportage wordt hierna beschreven.

MQSchooltest: Een wetenschappelijk
onderbouwd instrument om in korte tijd de
beweegvaardigheid van kinderen te meten en te
verwerken in een rapportage. De test wordt op
twee manieren ingezet in Almere. 1. Het dient
als doorverwijzing naar het naschoolse aanbod
en 2. Het levert de gemeente beleidsinformatie
op.
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Momenteel hebben 25 van de 80 scholen een
account en is data van ruim 3.000 leerlingen
verzameld. De test wordt gratis aangeboden
aan alle basisscholen in Flevoland.

Er is een app ontwikkeld om gebruikers te
inspireren hoe de ruimte te gebruiken en
trainingsprogramma’s te ontwikkelen en er is
een online reserveringssysteem gebouwd om de
ruimten flexibel te huren.

AKT Sportdagen: Een jaarlijks sportfestijn met
een veelzijdigheid aan sporten voor de
basisschooljeugd. Komt tot stand in
samenwerking met het ROC (Sport & Bewegen),
de combinatiefunctionarissen en de
basisscholen. In 2017 waren er zeven
sportdagen met in totaal 2.800 leerlingen. De
sportdagen gebruiken we ook voor het doen van
wetenschappelijk onderzoek.

4. Kennisontwikkeling en opleiding:
Samenwerking MBO en HBO: Met het ROC van
het Flevoland, opleiding Sport & Bewegen, en de
opleiding Sportkunde van Windesheim zijn
samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Doel is
de studenten van de toekomst op te leiden
volgens de nieuwe inzichten vanuit het AKT en
in sterkte verbinding met de uitvoering in
Flevoland.

2. Voortgezet onderwijs:
Talentherkenningsdag: Georganiseerd in
samenwerking met NOC*NSF. Het doel is talent
te selecteren dat geschikt is om in een
bondsprogramma in te stromen, maar ook om
talent te scouten voor de regionale
talentenprogramma’s. In 2016 waren er 45
deelnemers.

Participatie landelijk onderzoek: Momenteel
doen wij samen met de Hogeschool van
Amsterdam en Vrije Universiteit een onderzoek
naar de doorontwikkeling van de MQSchooltest.
Komende jaren streven we er naar jaarlijks in
minimaal één landelijk onderzoek te
participeren.
Opleidingen: Tijdens de pilotperiode zijn 165
mensen van 37 organisaties (onderwijs,
sportverenigingen, gemeente en RTC’s)
geschoold volgens de principes van het Athletic
Skills Model , een talentontwikkelingsmodel
gericht op veelzijdig bewegen. De methode
Talent2Move is in pilotvorm getest. Opleiding
blijft de komende jaren een speerpunt.

3. Verenigingen / Regionale Training Centra
(RTC’s):
Kennisdeling en opleiding: Het AKT biedt
opleidingen aan en één-op-één begeleiding bij
de implementatie van veelzijdig bewegen
binnen de vereniging. De uitrol naar meer
sportverenigingen en de organisatie van
opleidingen is een speerpunt de komende
jaren.

Kennisdeling: AKT deelt kennis met andere
gemeenten. De afgelopen 1,5 jaar hebben wij 6
gemeenten op werkbezoek gehad en tijdens de
VSG Kennisdag ons verhaal verteld aan nog eens
15 andere gemeenten. Ook andere
sportorganisaties (sportbonden, sportbedrijven)
ontvangen we met regelmaat. In juni 2017 zijn
leden van de Provinciale Staten en raadsleden
van de gemeente Almere op werkbezoek
geweest.

AKT binnenruimten: In de Sportaccommodatie
Olympiakwartier zijn drie innovatieve AKT
binnenruimten gerealiseerd. Hier staat
veelzijdig bewegen centraal. Deze
accommodatie is uniek in Nederland.
Sportverenigingen, RTC’s (op een gezamenlijke
trainingsavond) en diverse
onderwijsinstellingen maken gebruik van deze
ruimten.
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Kunstlinie Almere Flevoland
Stand van zaken

Inhoud

De verbouwing van het pand is grotendeels in
2016 uitgevoerd en is binnen planning en
budget gerealiseerd. Het doel was om een
multifunctioneel gebouw te realiseren met en
theater, een expositieruimte, een
architectuurstudio en een uitnodigende entree.
De entree van het gebouw is ingrijpend
veranderd, waarbij De City lounge een
toegankelijk centraal gelegen entree is
geworden. De voormalige horeca heeft een
metamorfose ondergaan. In deze ruimte is een
grote Lego-maquette van Almere geplaatst en is
een studio ontwikkeld waar bezoekers hun
ideeën in de praktijk kunnen vormgeven. De
exporuimte biedt na de verbouwing de
mogelijkheid om kunst in de volle breedte
tentoon te stellen. De eerste tentoonstelling
bevatte graffiti kunst, architectuur, glaskunst,
beeldend werk en textiel. De expositie heeft
nationale media aandacht gekregen.

Met het initiatief “Kunstlinie Almere
Flevoland” wordt een multifunctioneel
kunstgebouw gerealiseerd dat uniek is in
Nederland: een combinatie van theater,
kunsthal en stadsforum. De ambitie is een plek
te realiseren waar cultuur in al zijn
verschijningsvormen kan worden genoten. Maar
KAF is veel meer dan een spraakmakend
gebouw. KAF staat voor een nieuwe visie op
cultuur waarin bestaande concepten worden
losgelaten. Ook zal de focus zich op de
doelgroep jonger dan 30 jaar richten, hiermee
wil KAF zich onderscheiden ten opzichte van
kunst en cultuur organisaties in de grote
steden.
De IFA aanvraag spitst zich toe op de
aanpassing van het gebouw en de lancering van
het concept. Veel ingrediënten zijn er al, maar
om al de inhoudelijke ambities te realiseren is
ook een bouwkundige infrastructuur nodig die
de realisatie van deze ambities mogelijk
maakt. Een gebouw dat bezoekers uitnodigt en
omarmt en een gebouw dat de uitvoering van
de werkprocessen op een adequate wijze
ondersteunt.

Eén onderdeel van het project is nog niet
afgerond. Het gaat hier om het onderdeel
You’re here experience. Dit is een plek waar
mensen kunnen leren over de plaats waar ze
zijn; Almere. De bedoeling is dat mensen zich
bewust worden van de keuzes die samenhangen
bij de ontwikkeling van een stad. Hiervoor zal
een interactieve installatie door studio Louter
worden gerealiseerd. De uitvoering hiervan
staat gepland in het najaar van 2017. Hiermee
is een investering gemoeid van bijna € 35.000.
Omdat dit onderdeel is vertraagd, heeft KAF
verzocht de einddatum van het project te
verlengen tot 31 december 2017. De provincie
heeft hiermee ingestemd.

GS hebben op 16 juni 2015 ingestemd met een
bijdrage van maximaal € 1,5 mln. op een
subsidiabele investering van bijna € 3,4 mln.
Het project loopt van 1 januari 2015 tot en met
31 december 2017 (de projectduur met 11
maanden verlengd). De definitieve
eindrapportage zal begin 2018 worden
ingediend. De inhoudelijke eindrapportage
wordt hierna beschreven.
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GWIA – De Innovatiefabriek
Inhoud
Inhoud
GWIA is een fysiek en digitaal

Stand van zaken
Uit één van de projecten van GWIA is een
startup gerealiseerd. ZorgBel (een startup uit
één van de projecten) richt zich op medicatieveiligheid met behulp van een App op de
smartphone. ZorgBel heeft zich gevestigd in
hetzelfde gebouw als GWIA en er zijn inmiddels
3 mensen fulltime aan de slag.

GWIA
is een fysiekin
enAlmere.
digitaalDe naam van het
innovatiecentrum
innovatiecentrum
in
Almere.
Het centrumnaar
project is gewijzigd van Innovatiefabriek
faciliteert
regionale
initiatieven
op
GezondheidFabriek. Het centrumgericht
faciliteert
directe
waarde
creatie
voor
burgers,
regionale initiatieven gericht op directe
bedrijven,
maatschappelijke
waarde creatie
voor burgers, instellingen
bedrijven, en
lokale
overheden
en
zet
deze
in duurzame
maatschappelijke instellingen om
en lokale
samenwerkingsverbanden.
overheden en zet deze om in duurzame
Dat
gebeurt door het onderwijs,
het
samenwerkingsverbanden.
Dat gebeurt
door
bedrijfsleven,
de
overheid
en
de
het onderwijs, het bedrijfsleven, burger
de overheid
gericht
bij elkaar
te brengen.
GWIA
en de burger
gericht
bij elkaarHet
te brengen.
ondersteunt
bij
de
opstart
van
projecten,
GWIA ondersteunt bij de opstart van
verbindt
partijen
met
elkaar,met
zoekt
mee naar
projecten,
verbindt
partijen
elkaar,
zoekt
financiering
en
biedt
fysieke
researchmee naar financiering en biedt fysieke en
innovatiefaciliteiten.
In het centrum
research- en innovatiefaciliteiten.
In wordt
het
continue
research
en
innovatie
gefaciliteerd
centrum wordt continue research en innovatie
op
het gebiedop
van
Gezondheid
Welzijn. De&
gefaciliteerd
het
gebied van&Gezondheid
partners
in
het
GWIA
zijn
het
Technology
Welzijn. De partners van GWIA zijn het
Centre
Almere
en het
Big Data
Value
Technology
Centre
Almere
en het
Big Center.
Data
Het
GWIA
werkt
samen
met
onder
andere
Value Center. GWIA werkt samen met
onder
Trimbos-Instituut
en de Universitaire
Medische
andere
Trimbos-Instituut
en de Universitaire
Centra (UMC)
en nog
vele
GWIA
Medische
Centra
(UMC)
enanderen.
nog vele Het
anderen.
wil
een
bijdrage
leveren
aan
de
transitie
in
GWIA wil een bijdrage leveren aan de transitie
zorg
en
welzijn,
waarbij
meer
accent
komt
op
in zorg en welzijn, waarbij meer accent komt
zelfredzaamheid
en
eigen
regie
door
burgers.
op zelfredzaamheid en eigen regie door
Deze veranderingen
kunnen worden
burgers.
Deze veranderingen
kunnen worden
gefaciliteerd
door
concrete
innovaties voor
voor de
de
gefaciliteerd door concrete innovaties
zorgen
welzijnssector.
zorg- en welzijnssector.

GWIA heeft bijgedragen aan het Forever Young
Festival (www.foreveryoungfestival.nl) door
haar netwerk in te brengen en zorgorganisaties
te verbinden. Met dit 65+ festival zijn kwetsbare
ouderen uit hun isolement gehaald door kunst,
cultuur en muziek. Ruim 6.000 ouderen,
waaronder 2.000 verpleeghuis cliënten, zijn met
elkaar verbonden.
GWIA speelt een prominente rol in het project
“Zorg in de Wijk in de 21e eeuw”. In dit project
worden er bij diverse zorginstellingen zgn.
FieldLabs ingericht. Met deze FieldLabs kunnen:
• ROC-studenten les krijgen bij de
zorginstellingen (combineren theorie en
praktijk);
• Studenten en zorgpersoneel experimenteren
met moderne innovatieve technieken;
• Bedrijven hun innovaties in een realistische
semi-praktijk omgeving testen.
Dit zal resulteren in een complete vernieuwing
van het onderwijs in voor wat betreft verpleging
en verzorging.

Begin 2016
2016 is
is het
het project,
project, na
na de
de “wensen
“wensen en
en
Begin
bedenkingen
procedure”,
op
16
februari
2016
bedenkingen procedure”, op 16 februari 2016
door GS
GS beschikt.
beschikt. De
De totale
totale investering
investering
door
bedraagt
€
2.923.318
met
een
maximale IFAIFAbedraagt € 2.923.318 met een maximale
bijdrage
van
€
1.315.493.
Het
project
loopt
bijdrage van € 1.315.493. Het project loopt
van 1
1 januari
januari 2014
2014 tot
tot en
en met
met 31
31 december
december
van
2017.
De
eindrapportage
zal
in
het
2017. De definitieve eindrapportageeerste
zal in het
kwartaal
van 2018
ingediend.
eerste
kwartaal
vanworden
2018 worden
ingediend.

Bij Hogeschool Windesheim werkt GWIA samen
bij de inrichting van een leerwerkomgeving
waarin HBO-studenten leren om te gaan met
moderne techniek en mee kunnen werken aan
productinnovatie. Daarnaast is GWIA betrokken
bij het project Roboplus van Windesheim. Dit
project onderzoekt de sociaal/maatschappelijke
impact van robotica in de zorg.

Voor meer informatie:
www.gezondheidfabriek.nl
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