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Stukken t.b.v. het uitgebreid politiek beraad 26 maart
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Op 26 maart worden, tijdens een uitgebreid politiek beraad, de 7 programma’s die er binnen de
gemeente Almelo zijn met u als raad besproken (5 programma’s uit het collegeakkoord en de twee al
eerder gestarte programma’s Omgevingswet en Nieuwstraatkwartier).
Ter voorbereiding voor deze avond vind u hierbij een aantal stukken, te weten:

1. De concept-programmacontracten voor elk van de 7 programma’s
2. De programmakaarten voor de 5 nieuwe programma’s uit het coalitieakkoord die de basis
vormden voor deze programmacontracten
De stukken nader geduid
Tijdens het uitgebreid politiek beraad omtrent de programma’s, zullen in een aantal deelrondes de
verschillende programma’s toegelicht worden. De doelen, de beoogde maatschappelijke effecten en de
activiteiten die in dat kader voor elk programma zijn geformuleerd, zijn vastgelegd in zogenaamde
programmacontracten. Deze concept-contracten zijn de afgelopen maanden tot stand gekomen via
verschillende stappen. Een eerste stap voor de nieuwe programma’s was het met de stad en onze
partners te komen tot een programmakaart per programma. In deze programmakaarten, die als bijlage
ook meegestuurd zijn, zijn de trends, de doelen en de mogelijke indicatoren geformuleerd als basis
voor een verdere uitwerking.
Op basis van deze programmakaarten heeft de afgelopen maanden dan ook een verdiepingsslag
plaatsgevonden waarbij trends, doelen en activiteiten verder uitgewerkt en geconcretiseerd zijn in de
programmacontracten. Voor de 2 al lopende programma’s Nieuwstraatkwartier en de Omgevingswet
zijn geen programmakaarten gemaakt, maar is op basis van het al lopende proces en bestaande
contacten met partners en inwoners een programmacontract opgesteld.
De programmacontracten die hierbij meegezonden zijn, zijn ook nog niet definitief. Naar aanleiding van
de input van u als raad tijdens het politiek beraad op 26 maart, kunnen deze nog gewijzigd worden. Dit
betekent ook dat voor sommige programma’s nog op onderdelen hard gewerkt wordt aan de uitwerking
van bijvoorbeeld een aantal bijlagen. Deze bijlagen zijn daarom nog niet beschikbaar, maar kunnen op
een later moment desgewenst vanzelfsprekend met de raad gedeeld worden. De voor het gesprek op
26 maart en de input van de raad belangrijke aspecten die gaan over het proces, de maatschappelijke
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effecten en strategische doelen zijn in de voorliggende contracten nadrukkelijk al wel opgenomen en
uitgewerkt.
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