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cursief de tekst van de agenda, daaronder de antwoorden
Algemeen; de stichting heeft inmiddels naast de 5 oprichters, 8 donateurs en heeft
hiermee bijna het doel voor 2012 bereikt. SLBA hoopt met minimaal 10 donateurs uit alle
verschillende hoeken van Leisure en de stad een breed draagvlak te creëren. Daarnaast
zal zij zich moeten bewijzen om daarna hopelijk nog een bredere basis aan donateurs
aan zich te kunnen binden. De site is in de lucht en voor de kerst gaan we de branche
nog nabellen en enthousiasmeren om donateur te worden. Wethouder Scholten is blij
met het initiatief en ook de donateurs tot nu toe.

Marketing plan
In het begeleidende schrijven van position paper voor het Almeerder- en Zilverstrand
werd door Poort organisatie melding gemaakt van het voornemen om een nieuw
marketingplan voor de stad vast te stellen nu de Floriade naar Almere komt. Wij zijn blij
om te vernemen dat dit voornemen er is, en vragen u om in dit plan een beleidsnotitie
toerisme en recreatie vast te leggen. Uiteraard willen wij hier zelf graag aan meewerken
en onze tijd en inzet hiervoor beschikbaar stellen
Wethouder Scholten legt uit dat dit plan vanuit Economische Ontwikkeling is geïnitieerd.
Scholten is verantwoordelijk wethouder, Henk Mulder is de verantwoordelijk ambtenaar.
Communicatiebureau Dietz werkt aan het plan waarbij de verkoop van bouwkavels en
woningen en grondexploitatie het uitgangspunt is. Almere heeft wat te verkopen. DUIN is
onderdeel van dit plan (en Almeerderstrand en Zilverstrand maken daar weer onderdeel
van uit), niet sec de stadsstranden. De aantrekkelijkheid van de stad is zeker ook
belangrijk hierin maar op dit moment kan de wethouder geen toezeggingen doen dan dat
Conny Bouw zal bekijken waar en wie er bij betrokken kan worden en dit aan voorzitter
of secretariaat SLBA doorgeven. Voorkeur is wel om dit onderwerp aan een of twee
bestuurleden toe te wijzen binnen de SLBA.
Actie:CB
Floriade
Als sector en ondernemers in Almere zouden we graag weten hoe (formeel)
belangstellende ondernemers betrokken gaan worden. Kunnen ze aan tafel komen om
mee te praten en te denken en ontwikkelen? Is de routing hiervoor vast te leggen zodat
dit naar onze ondernemers gestuurd kan worden?
Nadat bekend werd dat Almere de Floriade kreeg, is er heel veel belangstelling getoond
aan EZ. Die belangstelling moet nu worden geïnventariseerd, en binnen Gemeente en
projectgroep moet er een systeem worden ontworpen om dit verder te brengen.
Sommige dingen zullen misschien niet interessant zijn voor Floriade maar wel voor de
stad. Wethouder wil er dan ook kort boven op blijven zitten. Op korte termijn wordt er
daarom een kwartiermaker aangesteld die dit traject gaan doen.

Tot dan kunnen belangstellenden zich via de site (floriadealmere.nl) of via Henk Meijer of
Conny Bouw zich melden.
Wethouder wil na de inventarisatie verder in 3 fases;
1. making of
2. evenement zelf
3. spin off van het evenement, zodat de stad na afloop er van profiteert.
Het team zet in op overhouden aan de Floriade, niet na het evenement het terrein en
gebouwen weer afbreken. Voorbeeld Biennale in Venetië.
Het label Growing Green Cities is een Almeers label, de merknaam Floriade krijgt Almere
voor 10 jaar te leen. Het streven is in ieder geval om investeringen bij voorkeur Almere
en daarna metropool regio te laten neerslaan. Valkuil is wel dat heel veel mensen een
visitekaartje afgeven of zich aanmelden met de boodschap dat ze gebeld kunnen worden
als er behoefte is, maar geen concrete ideeën of plannen hebben.
Actie: Aan SLBA de taak om zelf op papier te zetten waar de branche zich zelf echt in de
plannen een plekje kan en gaat geven. SLBA aanmelden via de site is inmiddels al
gebeurd.
Communicatie
Hoe krijgen we de communicatie optimaal tussen diverse afdelingen van de gemeente
Almere én diverse portefeuillehouders en de stichting. Zo is wethouder Anker is een
waterbrief aan het schrijven, vallen ontwikkelingen in de stad zoals in Poort en Zuidoever
Weerwater onder verschillende wethouders en gemeentelijke afdelingen.
Naast het periodieke overleg met de wethouder, stellen wij voor om 2-maandelijks een
operationeel overleg te hebben met betrokken ambtenaren voor informatie-uitwisseling
en het afhandelen en opstarten van acties.
Om te voorkomen dat zoals nu met de bewegwijzering, dat uitrol blijft hangen, zeker
tussen ondernemers en Suurland. De stichting hoopt nog steeds voor het begin van
volgende seizoen (april 2013) dit hele dossier afgerond te hebben.
Voorstel is om een platform overleg op te starten met de stichting (bij voorkeur 2
maandelijks) als verlenging van het ondernemersloket, maar dan branche specifiek voor
onze sector. Intern moet nog even vastgesteld worden wie hiervoor het vast
aanspreekpunt binnen het ondernemersloket wordt voor SLBA. Het ondernemersloket
heeft als voordeel dat het daadkrachtig kan optreden, ze kunnen punten weer
doorbrengen naar mid-office en betreffende afdelingen of als het nodig is specialisten aan
tafel brengen. Ondernemersloket heeft directe lijnen naar directeuren van afdelingen of
portefeuillehouders indien nodig.
Actie; Conny gaat aansluiting bewerkstelligen.
Actie: SLBA stelt overlegdata vast voor 2013 en stuurt deze aan Conny in. Op basis van
agenda worden uitnodigingen verstuurd aan portefeuillehouders, ambtenaren en/of
specialisten
Begroting 2013
4 oktober is programmabegroting vastgesteld voor 2013. Kunt u of Conny nog wat
toelichting geven over zaken die voor ons belangrijk zijn uit deze begroting?
Doordat de agenda laat is ingestuurd door SLBA, heeft Jeroen Lubbers geen tijd gehad
om dit door te nemen maar komt met de suggestie om de begroting en voorjaarsnota toe
te lichten en ook aan ons uit te leggen hoe we die zelf moeten lezen, in plaats van alle
onderwerpen en mutaties aan ons te presenteren.
SLBA vindt dat een goed plan en nodigt Jeroen uit om bij de volgende bijeenkomst begin
2013 aanwezig te zijn. Als we zelf de relevante informatie lezen en bestuderen kunnen
daaruit dan ook weer onderwerpen komen die met overleg en samenwerking
verbeteringen voor beide partijen gaan opleveren
Actie; SLBA datum vastleggen voor bijeenkomst januari 2013

