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G40-netwerkdagen

Toelichting bij het programma, pijlers en themagroepen van de G40-netwerkdagen op 22 en 23
september
Een volledige G40-netwerkdag, laat staan een
tweedaagse, is alweer even geleden. Het nieuw
gekozen bestuur nodigt u daarom van harte uit om
naar Almere te komen om elkaar daar formeel, maar
vooral ook informeel te ontmoeten. Dat laatste is
immers een belangrijke functie van een netwerk.
In de vooraankondiging was al in hoofdlijnen het
programma te lezen. In dit boekje vindt u
gedetailleerde informatie over de verschillende
onderdelen. Dat helpt om een keuze te maken aan
welke activiteiten u deel wilt nemen.
Samen met collegabestuurders van andere G40steden bepaalt u in de pijlers en themagroepen de
inzet en agenda van de G40 in de komende periode.
Gezien de grote opgaven waar we voor staan, is het
van cruciaal belang dat we die inzet helder en
concreet maken.
Maar ook komen tijdens de netwerkdagen uw
kennis en ervaring ter beschikking van uw collega’s
en onze gasten. Naast belangenbehartiging is dat
een wezenlijk onderdeel van ons netwerk. Juist de
praktijkervaring van de bestuurders van de G40 en
de snelle toegang daartoe maakt dat we een
aantrekkelijke gesprekspartner zijn. Voor elkaar
natuurlijk,
maar
vooral
ook
voor
een
verscheidenheid aan organisaties. Om te beginnen
uiteraard voor het Rijk, maar we zien dat ook
maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers

van ondernemers, wetenschappers en tal van
andere organisaties ons goed weten te vinden. Dat
is ook wat ons een sterk merk maakt.
De themagroepen waarover we het hierboven
hebben, komen voor het eerst in nieuwe
samenstelling bij elkaar. Dat betekent dat op de
tweede netwerkdag afgesproken wordt wie welke
themagroep gaat ‘trekken’ (in dat verband
belangrijk om te weten: de voorzitter van een
themagroep zorgt zelf uit de eigen organisatie voor
de ambtelijke ondersteuning van de themagroep).
De praktijk leert dat het uitdragen van onze
boodschap niet altijd mogelijk is langs de lijnen
zoals we de inhoud nu georganiseerd hebben. Er zal
dan ook zeker over de grenzen van de pijlers en
themagroepen worden gekeken. Waar dat
inhoudelijk noodzakelijk is, is er dus ruimte voor
nieuwe themagroepen waarin diverse onderwerpen
bij elkaar gebracht worden. Dat heeft dan uiteraard
als consequentie dat in enkele gevallen bestaande
themagroepen worden samengevoegd en wellicht
worden opgeheven. Op de netwerkdag denkt u
hierover mee.
Hopelijk hebben wij u kunnen overtuigen dat uw
deelname aan de netwerkdagen belangrijk is. Voor
de positie van het netwerk, voor uzelf en voor uw
collega’s. Wij hopen dan ook dat u gehoor kunt
geven aan onze uitnodiging! Aanmelden kan tot op
de dag van de tweedaagse via deze link.

Programma dag 1
donderdag 22 september
12.00

Inloop met lunch (Kunstlinie, Hoge Lobby)
Vanaf 12.00 bent u van harte welkom bij schouwburg de Kunstlinie in Almere, waar er naast koffie en thee ook
een lunch voor u zal klaarstaan.

13.00

Opening (Kunstlinie, Zaal X)
In de Kunstlinie heten burgemeester Ank Bijleveld van Almere en G40-voorzitter Paul Depla de aanwezigen
welkom. Dit moment wordt ook gebruikt om de start van het nieuwe G40-bestuur te markeren.

13.15

‘In gesprek over lokaal bestuur’ (Kunstlinie, Zaal X)
Vanwege haar deelname aan de Algemene Polieke Beschouwingen kan de minister van BZK helaas niet aanwezig
zijn. Maarten Schurink, secretaris-generaal van het Ministerie van BZK vervangt haar en gaat in op het
voornemen van de minister om in oktober een ‘Actieagenda bestuur’ naar de Tweede Kamer te sturen, over het
herstel van vertrouwen tussen samenleving en overheid, en tussen overheden onderling. Professor Alexander
Rinnooy Kan en Paul Depla geven beiden vanuit hun eigen visie een reactie op die toelichting. Malou van
Hintum leidt dit gesprek, en zal daarbij af-en-toe een uitstapje naar de zaal maken. U wordt dus betrokken bij de
discussie.

14.30

Stadswandeling en pijlersessies
We vervolgen de middag met een wandeling naar verschillende locaties. U maakt kennis met enkele projecten in
Almere. De bezoeken lopen over in bijeenkomsten van de pijlers ‘Sociaal’, ‘Fysiek’, en ‘Economie en werk’. Met
uw eigen visie, verrijkt met de opbrengst van het plenaire gesprek en nieuwe inzichten uit de stadsbezoeken,
bepaalt u gezamenlijk de voornaamste uitdagingen voor de steden voor de komende jaren.

Economie & Werk (Landdrost, 13e verdieping)
In de pijler Economie en Werk maken we kennis met onze nieuwe leden en gaan we aan de slag met een nieuwe voorzitter
(Frank den Brok) en vicevoorzitter (Adam Elzakalai). We bespreken wat we voor de komende bestuursperiode belangrijk
vinden en als G40 willen gaan doen.

Fysiek (WTC Almere, 26ste verdieping )
In deze eerste pijlerbijeenkomst maakt u kennis met uw collega-bestuurders uit de andere G40-steden en de nieuwe
voorzitter van de fysieke pijler (Maaike Veeningen). We bespreken welke thema’s we belangrijk vinden voor
kennisontwikkeling, kennis delen en lobby en wat daarbij onze kennisvragen en lobbystandpunten zijn. Ook introduceren
we de themagroepen die er nu in de fysieke pijler zijn en bespreken of er behoefte is aan verdieping en samenwerking op
andere thema’s. Aansluitend vindt een werkbezoek plaats waarin ‘gebiedsontwikkeling’ centraal staat, en wordt u verteld
waar en hoe Almere werkt aan groei en behoud van leefbaarheid van de stad.

Sociaal (Kunstlinie, Overgooi)
Ieder van u is vertrouwd met het begrip “Sociaal domein”, maar het gaat natuurlijk vooral om de vraag wat dit sociaal
domein moet doen. In de propositie ‘Winst van het sociaal domein’ zijn drie belangrijke opgaven vastgesteld. Het gaat om
herstel van bestaanszekerheid, om gezond leven mogelijk te maken en om gelijke kansen te bevorderen. Met u gaan we
graag in gesprek over de opgaven van de komende jaren in de sociale pijler en ook wat dit betekent voor de
themagroepen.

17.15

Intermezzo
Na het overleg van de pijlers heeft u ruimte voor uzelf, bijvoorbeeld om in te checken in het hotel, wat te werken,
of om bij te praten met collega’s. Gedurende dit intermezzo zal de lobby van de Kunstlinie geopend zijn.

18.30

Inspiratiediner (Kunstlinie, Zaal X)
We keren terug bij de Kunstlinie, waar u zult genieten van een netwerkdiner vol inspiratie. In een ontspannen
sfeer kunt u in gesprek gaan met uw collega-bestuurders. Van enkele collega’s hoort u mooie en persoonlijke
verhalen over de praktijk van het bestuurder zijn van hun stad. Wat inspireert hen en wat geeft energie? Maar
ook: wat zijn de belemmeringen die zij ervaren, zeker in een tijd waarin vertrouwen in het bestuur steeds meer
lijkt af te nemen. Dit interactieve diner zal muzikaal en poëtisch worden omlijst door een gitaarorkest en spoken
word artiest Sandy Bosmans.

21.30

Borrel (Kunstlinie, Zaal X)
De persoonlijke verhalen van de collega-bestuurders bieden ongetwijfeld inspiratie voor verdere gesprekken.
Na afloop van het diner bent u natuurlijk van harte welkom om onder het genot van een drankje na te praten,
te netwerken of anderszins uw tijd door te brengen.

Programma dag 2
vrijdag 23 september
09.15

Pendeldienst naar de Floriade (Esplanade)
Op vrijdag 23 september brengen we een bezoek
aan de Floriade. Over zaken als bezoekerspassen
hoeft u zich niet druk te maken: die zijn op te
halen bij de ingang. Er zijn verschillende manieren
om dat Floriade te bereiken, waaronder een boot
over het Weerwater die om 9.15 uur zal
vertrekken. Zie de praktische informatie voor
andere reisopties.

10.00

Plenaire start (Orangerie, Floriade)
In de Orangerie heet G40-voorzitter Paul Depla de aanwezigen welkom op de Floriade. Vervolgens geven de
voorzitters van de drie pijlers in hoofdlijnen aan wat de opbrengst is van hun bijeenkomsten op de eerste dag.
Die opbrengst vormt de basis voor de gesprekken in de themagroepen die op deze tweede dag bij elkaar komen.
Aan het einde van het plenaire deel ontvangt u een lunchpakket. Tussen en tijdens de verschillende rondes van
de themagroepen is er voldoende gelegenheid om kennis te maken en te genieten van de Floriade.

11.00

(Looptijd naar) Themagroepen en rondleiding – ronde 1
Na de plenaire start splitsen we op, waarbij u kunt deelnemen aan de verschillende themagroepen, verspreid
over het Floriade-terrein. Om 11.00 uur zullen we vanuit de Orangerie naar deze verschillende locaties
wandelen, om 11.30 begint de eerste themagroep-ronde. Geïnteresseerd in al het moois dat de Floriade te
bieden heeft? Dan kunt u iedere ronde deelnemen aan een Floriade-rondleiding, met gids! De eerste
rondleiding start om 11.00, vanaf de Orangerie!

MKB en Economische vernieuwing – Economie & Werk

Aeres Hogeschool (4.04)

Een aantal koplopersteden wil aan de slag met nieuwe modellen voor de dienstverlening aan het MKB, de motor van onze
stedelijke economie. Hoe kunnen we het MKB ondersteunen in transities als digitalisering en circulaire economie, en welke
kansen biedt impact ondernemen?

Themagroep Europa

Aeres Hogeschool (4.02)

De themagroep Europa richt zich op Europa, of beter de Europese Unie, voor sommigen het zelfde als “Brussel”. Voor veel
stadsbestuurders een terrein dat vreemd is en dat veraf staat van de praktijk waar het aan de collegetafels vaak over gaat.
En natuurlijk houden de belangen van een stad niet op aan de gemeentegrens maar vaak richt men zich dan op
bestuurslagen dichtbij en bekend, zoals de eigen regio, de provincie of het Rijk.
Maar als iets ons de afgelopen periode duidelijk is geworden, is het dat Europa er toe doet en voor ons relevant is en steeds
relevanter wordt. Zo bleek al snel dat het voor een efficiënte aanpak van de coronacrisis beter was afstemming binnen
Europa te zoeken dan per lidstaat oplossingen te zoeken. Regelgeving vanuit Brussel lijkt ver weg maar is een deel van de
huidige stikstofcrisis niet het directe gevolg van het feit dat Europese normeringen te lang zijn genegeerd. En daar waar
soms stemmen opkomen om ons land te sluiten voor vluchtelingen blijkt dat niet te kunnen omdat er in Europees verband
afspraken zijn gemaakt over de aanpak van vluchtelingen. Het zijn zomaar een paar voorbeelden die duidelijk maken dat
Europa er toe doet óók met betrekking tot onze steden. In de praktijk heeft 60 tot 80% van de wet- en regelgeving uit
Brussel nl. implicaties voor ons decentrale bestuur.
Als themagroep Europa willen we als G40 in Den Haag en Brussel aan de bel trekken als het om Europa gaat. We zoeken
daarbij afstemming met oa. de VNG-commissie Europa en Internationaal. Om zo te kunnen functioneren, moet er een
goede binding bestaan tussen de themagroep Europa en de pijlers waarbij de Europese dimensie aan de voorkant in het
werk wordt betrokken. De themagroep is geen doorgeefluik voor Europese subsidies maar faciliteert de pijlers op de
inhoud.
Vanwege corona is het een tijd geleden dat de themagroep bestuurlijk bijeen is geweest. Daarom is er in programma tijd vrij
gemaakt om met elkaar, als in Europa geïnteresseerde bestuurders kennis te maken, actualiteiten te bespreken en te
bepalen waar de themagroep zich de komende periode op wil richten.

Zorg, Jeugd en Onderwijs – Sociaal

Food Forum (Ui)

Gemeenten zijn volop in gesprek met het Rijk over hoe het Rijk de toekomst van de zorg en de jeugdzorg in ons land ziet.
Ook op terrein van het onderwijs spelen tal van kwesties. Denk aan de Hervormingsagenda jeugd, het Integraal
Zorgakkoord en het initiatief ‘Rijke schooldag’. Op 1 juli jl. is er al een sessie georganiseerd waarin deze thema’s met de
nieuwe bestuurders verkend zijn. Op de bestuurlijke netwerkdag krijgt dit een vervolg.

Armoede en schuldhulpverlening – Sociaal

Food Forum (Vis)

De G40 themagroep Armoede en schuldhulpverlening zet zich in op kennisontwikkeling, kennisdeling en lobby op het
gebied van armoede en schulden. De volgende vier thema’s stonden de afgelopen periode centraal: ‘Bestrijden van
armoede’; ‘Voorkomen van schuldenproblematiek’; ‘Preventie en vroegtijdig signaleren’; ‘Sociale incasso’;
‘Effectieve en integrale schuldhulpverlening en beschermingsbewind’.
Met de stijgende energieprijzen wordt het belang van een dergelijk themagroep steeds groter. Onlangs heeft er een
vruchtbaar gesprek plaatsgevonden met minister Schouten over dit onderwerp. Dit willen we graag continueren. Graag
gaan we met u in gesprek over de opgaven van de komende tijd.

Wonen – Fysiek

Minishelter

Deze themagroep richt zich op voldoende en betaalbare woningen voor alle inwoners van de G40-steden. De focus ligt op
de volkshuisvesting, bouw van betaalbare woningen en andere oplossingen voor het woningtekort, zoals flexwonen en
beter benutten van de bestaande woningvoorraad. Samen met de themagroepen Vergunninghouders & Asiel en Wonen,
welzijn en zorg, werkt de themagroep aan voldoende huisvesting voor bijzondere doelgroepen en voor ouderen. Karin
Schrederhof, wethouder in Delft, was in de vorige bestuursperiode voorzitter van deze themagroep en stelt zich hiervoor
opnieuw kandidaat.
Na een aantal succesvolle lobby’s, samen met veel andere partijen zoals Aedes, de Woonbond, de Neprom,
brancheorganisaties uit het sociaal domein, Bouwend NL e.a., voor de afschaffing van de verhuurderheffing, de
woningbouwimpuls en het Volkshuisvestingsfonds, is het tijd om de koers voor de komende jaren te bepalen, in het licht
van de programma’s van de minister van VRO, de nog altijd stijgende huizenprijzen en bouwkosten en de versterkte positie
van de woningcorporaties, om enkele belangrijke ontwikkelingen te noemen. Voorstel daarbij is om in de themagroep ook
de vraagstukken rond leefbaarheid en vitaliteit in bestaande wijken mee te nemen en daarbij verbinding te zoeken met
themagroepen in het sociaal domein en Veiligheid.

Rondleiding Floriade – Floriade Park Tour

Start bij Orangerie

Wandel met een gids langs de highlights van Floriade, van unieke internationale landenpaviljoens tot het beste van
Nederlandse bodem en prachtige bloemen en planten. Ontdek het verhaal van Floriade tijdens deze algemene tour.

12.30

Pauze en looptijd

13.00

Themagroepen en rondleiding – ronde 2
Themagroep Democratische Vernieuwing

Aeres Hogeschool (4.04)

De stikstofcrisis, de opvang van vluchtelingen, de Corona-aanpak... De grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd
vragen dat overheden ‘als één overheid’ samenwerken. Steden hebben als trekkers hierin een wezenlijke rol: zij bieden de
regio de bestuurs- en uitvoeringskracht die nodig is en nemen (vaak als centrumgemeente) een verantwoordelijkheid voor
de regio. Intensieve samenwerking met maatschappelijke partners en ondernemingen is hierbij onmisbaar, vanuit een
goede relatie en wederzijds vertrouwen. In de praktijk staat de samenwerking toenemend onder druk: er is gebrek aan
integraliteit in het openbaar bestuur, er is onbalans in taken, bevoegdheden, financiën en het instrumentarium, en de
democratische legitimering schiet vaak tekort. Het gevolg: steden zijn steeds vaker ‘uitvoerder’ van opdrachten vanuit de
rijksoverheid. Ze komen in de knel – in financiën en capaciteit - en komen te vaak tegenover hun eigen inwoners en
partners te staan: als vertolker van – steeds wisselend - rijksbeleid, en minder als luisterend naar behoeften van de stad. Dit
is schadelijk voor het vertrouwen in het bestuurlijk stelsel, en in het verlengde hiervan, de politiek.
Dit geluid is niet nieuw: in tal van rapporten van o.a. de Raad van State en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) zijn
aanbevelingen gedaan voor een goed samenspel tussen de verschillende overheidslagen. De minister van BZK is intensief
aan de slag gegaan om, samen met de koepels, deze aanbevelingen om te zetten in concrete afspraken, passend
instrumentarium en nieuw partnerschap. Dit speelveld biedt mooie kansen om aandacht te vragen voor de specifieke
positie van steden in de interbestuurlijke samenwerking. De themagroep Democratische vernieuwing/interbestuurlijke
samenwerking ziet het als haar taak om deze kansen te zien en te pakken.
In deze sessie gaan we in gesprek met elkaar en met Hanneke Schipper (Interim DG Openbaar bestuur en democratische
rechtstaat) of Annelies Kroeskamp (directeur Bestuur, financiën en regio’s) van het ministerie van BZK. Het doel: bepalen
welke thema’s urgent zijn en welk geluid de G40 mag laten horen.

Vitale binnensteden en werklocaties – Economie & Werk

Aeres Hogeschool (4.02)

Mogelijke onderwerpen: De kansen en beperkingen van functiemenging, nieuwe verdienmodellen voor binnensteden,
flexwerken en kantoorlocaties, campussen waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten, de ruimtevraag van de
circulaire economie. Wie wil waar mee aan de slag?

Wonen, welzijn en zorg – Sociaal en Fysiek

FoodForum (Vis)

Binnen de themagroep Wonen, Welzijn en Zorg zijn de afgelopen jaren drie speerpunten benoemd:
• De juiste woning, waarin o.a. voldoende geschikte woningen voor inwoners met een zorgbehoefte centraal stond, maar
ook de transformatie van bestaande eengezinswoningen naar passend woonaanbod.
• Wijkopbouw 2.0, waarin er aandacht is voor bijvoorbeeld een mix van woningen in nieuwe wijken.
• De inclusieve wijk, waarin inclusie op buurt- en straatniveau bestudeerd wordt en uitgangspunten geformuleerd zijn
voor goede infrastructuur in de wijken.
Op 23 september praten we graag met u verder over deze opgaven, waaronder de huisvesting van aandachtsgroepen.

Themagroep Duurzaamheid

Minishelter

Deze themagroep voert een actieve en sterke lobby voor haalbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie voor onze
inwoners en voldoende middelen en instrumenten voor de steden om hun taken om de gebouwde omgeving te
verduurzamen, uit te kunnen voeren. Daarbij werkt de themagroep vaak samen met G4 en VNG, om thema’s onder de
aandacht te brengen van het Rijk en te beïnvloeden op de besluitvorming.
De themagroep Duurzaamheid agendeert via bestuurlijke en ambtelijke overleggen en bijeenkomsten thema’s die
interessant en relevant zijn voor de leden. We nodigen sprekers uit, discussiëren met elkaar en bespreken en ondernemen
acties met elkaar. De themagroep werkt samen met de themagroep Woningmarkt als het gaat om verduurzaming van
woningen en met Armoede en Schuldhulpverlening op het thema Energiearmoede.
In deze eerste bijeenkomst kiest de themagroep een nieuwe voorzitter.

Themagroep Financiën

FoodForum (Ui)

De gemeentelijke financiën staan de afgelopen jaren in het middelpunt van de belangstelling. Zo speelde de afgelopen
jaren de discussie over de (her)verdeling van het gemeentefonds; nu is de voeding van het gemeentefonds onderwerp van
gesprek. Het gaat daarbij met name om het financiële ravijnjaar 2026 en de wisselende beelden die hierover bestaan.
Tijdens deze sessie worden we door de VNG bijgepraat over de laatste stand van zaken met betrekking tot deze discussie.
Ook delen we (zoals te doen gebruikelijk eind september) de belangrijkste highlights uit de Miljoenennota en
septembercirculaire met u. Uiteraard is er ook tijd voor actualiteiten en, ook niet onbelangrijk, om de nieuwe voorzitter te
kiezen (de huidige voorzitter heeft aangegeven door te willen), kennis te maken met elkaar en te spreken over de
verwachtingen en werkwijze van deze themagroep.

Rondleiding Floriade – Architectuur en Innovatie

Start bij Ingang Floriade

Hoe ziet onze leefomgeving er in de toekomst uit? Op Floriade ontdek je het! Wist je bijvoorbeeld dat je meubels misschien
niet meer timmert, maar laat groeien? Van zwammen! Laat je meenemen langs innovatieve en bijzondere architectuur.

14.00

Pauze en looptijd

14.30

Themagroepen – ronde 3
Themagroep Omgevingswet – Fysiek

Aeres 4.02

Nu het wetgevingstraject voor de Omgevingswet (vrijwel) is afgerond en er toegewerkt wordt naar een definitieve
invoeringsdatum, is het voorstel om deze themagroep om te vormen tot een themagroep stedelijke transformatie,
ruimtelijke ontwikkeling en leefomgeving. Liesbeth Grijsen, wethouder in Deventer en in de vorige bestuursperiode
voorzitter van de themagroep Omgevingswet doet u een voorstel hiervoor en stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap
van deze themagroep.
De lobby van deze themagroep zal zich richten op BZK en I&W voor de betaalbaarheid van de grote ruimtelijke opgaven,
passende regelgeving en instrumenten en gelijkwaardige interbestuurlijke samenwerking, de positie van de steden in deze
opgaven en rijksbeleid zoals de Novex, programma Mooi Nederland en te verwachten richtinggevende keuzes over bodem
en water als leidende principes voor gebiedsontwikkeling. Daarvoor legt de themagroep ook verbinding met andere G40themagroepen, om de opgaven in samenhang te zien en integraal de belangen van de steden te behartigen.
Daarnaast richt de themagroep zich op kennisontwikkeling en –uitwisseling op het gebied van integraliteit in stedelijke
transformatie, leefomgevingskwaliteit, functiemenging, het creëren van aantrekkelijke verblijfsgebieden in steden. Maarten
Hoorn en/of Regien van Adrichem, projectleiders van het Programma Stedelijke Transformatie, informeren u over dit
programma, waarvan de G40 mede-opdrachtgever en financier is.

Sterke keten en arbeidsmarkt – Economie & Werk

FoodForum (Ui)

Een sterke keten van onderwijs en arbeidsmarkt blijft belangrijk. Onze steden spelen, vaak als centrumgemeente een
belangrijke rol in de arbeidsmarktregio en in regionale ‘human capital’ agenda’s. Wat kunnen we van elkaar leren, hoe
zorgen we voor een effectieve lobby richting rijk en een goede samenwerking met onderwijs, UWV, werkgevers en
werknemers?

Vergunninghouders en Asiel – Sociaal

FoodForum (Vis)
De themagroep Vergunninghouders en Asiel is ingesteld toen medio 2015 duidelijk werd dat het vluchtelingenvraagstuk een
groot beroep op onze steden zou doen voor de huisvesting van grote groepen mensen uit oorlogsgebieden. De themagroep
vergunninghouders heeft gezamenlijk mogelijkheden verkend en gedeeld om deze huisvestingsopgave zo goed uit te
voeren. Dit blijkt een relevant onderwerp gezien de grote toevlucht van Oekraïne-vluchtelingen.

Smart mobility/city– Economie & Werk

Aeres Hogeschool (4.02)
De themagroep Smart Cities heeft zich in de afgelopen vier jaar flink ontwikkeld. Tijd om te bepalen waar we ons de
komende periode op willen richten. De samenwerking met het ministerie van I&W op het thema ‘smart mobility’ biedt
kansen. Maar ook de borging van publieke waarden in de toenemende mogelijkheden van digitalisering blijft aandacht
vragen.

Themagroep Veiligheid

Aeres Hogeschool (4.04)

De themagroep Veiligheid start met de coronawet en de rol van de burgemeester hierin. De wet, een wijziging van de al
bestaande Wet publieke gezondheid, dient ter vervanging van de tijdelijke coronawet. In het veiligheidsberaad is deze wet
besproken. Naast de mening van het veiligheidsberaad is de voorzitter benieuwd wat de G40-burgemeesters hiervan
vinden.
Gemeente Dordrecht zal een toelichting geven over de pilot re-integratieofficier. Sinds 2019 is in de gemeente Dordrecht
een re-integratieofficier actief. Hij werkt met jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan high impact crimes. Zijn doel
is om deze jongeren na hun detentie de kans te geven om een volwaardige plek in de samenleving te laten krijgen om zo
recidive te voorkomen.
Ten slotte worden de avondklokrellen besproken. In opdracht van gemeente Breda, Eindhoven, Helmond en ’sHertogenbosch heeft onderzoeksbureau EMMA een onderzoek uitgevoerd naar de avondklokrellen. Professor Druckers
komt de uitkomsten van dit onderzoek met jullie delen.

Rondleiding Floriade – Tuinen en Tuinbouw

Start bij Ingang Floriade

Ben je benieuwd naar de mooiste tuinen en de slimste innovaties voor groen? Wandel met de gids langs bijzondere tuinen
en gebouwen, ontdek het Oerbos en bekijk de nieuwste tuinbouw-innovaties in de enorme kas The Green House.

15.30

Afsluitende borrel

Vanaf 15.30 zal de tweedaagse worden afgesloten met een hapje en een drankje bij The Dutch: het culinaire
hoogtepunt van de Floriade.

Praktische informatie
Toelichting bij het programma, pijlers en themagroepen van de G40-netwerkdagen op 22 en 23
september
§ Hopelijk hebben wij u kunnen overtuigen dat uw
deelname aan de netwerkdagen belangrijk is: voor
de positie van het netwerk, voor uzelf en voor uw
collega’s. Wij hopen dan ook dat u gehoor kunt
geven aan onze uitnodiging! Voor de organisatie van
de tweedaagse is het erg handig als u zich zo snel
mogelijk kan aanmelden, dit kan via deze link.

§ De tweede dag vindt plaats op de Floriade. Om
toegang te krijgen tot het Floriadeterrein heeft u een
toegangskaart nodig, die u van ons krijgt uitgereikt
bij de ingang van de Floriade. Er zijn verschillende
manieren om het Floriade-terrein te bereiken:

§ Wanneer u wilt overnachten in Almere kunt u
terecht bij het Leonardo Hotel Almere City Center
(Koetsierbaan 2, 1315 SE Almere). Door de centrale
ligging zijn alle locaties vanuit het hotel goed te
bereiken.

§ Zoals u in het programma kunt lezen vertrekt er
om 9.15 een boot vanaf de Esplanade naar de
Floriade. Deze optie is vooral interessant voor
degenen die in Almere Centrum blijven
overnachten.

§ De eerste dag vindt plaats bij en rondom
schouwburg Kunstlinie. Het adres van de Kunstlinie
is Esplanade 10, 1315 TA in Almere. Er zijn
verschillende manieren om de Kunstlinie te
bereiken:
§ Wordt u weggebracht en opgehaald? Dan kunt
u worden afgezet voor het Leonardo Hotel
Almere City Center aan de Koetsierbaan.
Vanaf hier is het 1 minuut lopen naar de
Kunstlinie.
§ De Kunstlinie ligt op korte afstand van twee
parkeergarages.
Schippergarage
(Brouwersstraat 3, 1315 BL Almere Stad; 1
minuut lopen); en de Hospitaalgarage
(Hospitaalpromenade 2, 1315 XN Almere Stad; 3
minuten lopen). Maximaal dagtarief is 11 euro.
§ De pijlersessies vinden plaats op drie verschillende
locaties. De sociale pijler keert na de
stadswandeling terug bij de Kunstlinie, in de zaal
Overgooi. De bijeenkomst van de fysieke pijler
vindt plaats bij het WTC Almere (P.J. Oudweg 4, 1314

CH Almere). De pijler economie & werk vergadert in
de Landdrost (Hospitaalweg 27, 1315 RC Almere).

§ Om 9.16 vertrekt er een pendelbus vanaf
station Almere Centrum naar de Floriade, deze
bus vertrekt ieder half uur.
§ Wanneer u met de auto naar de Floriade komt
kunt u parkeren bij de Floriade Parking (adres:
Enrico Fermistraat, 1341 CB Almere). Floriade
Parking bevindt zich niet op loopafstand van de
entree; er rijdt (vanaf 9.45) een shuttlebus
tussen de parkeerplaats en de entree van de
Floriade. Parkeertickets voor Floriade Parking
kunnen online worden gekocht.
§ Wordt u weggebracht en opgehaald? Dan kunt
u gebruikmaken van de Kiss + Ride (adres:
Arboretum West 98, 1324 ZZ Almere)
§ Bent u slecht ter been, heeft u moeite met de
loopafstand, of heeft u andere vragen? Neem dan
contact op met Robin Martens (06-20021083,
rmartens@almere.nl).

