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VOORWOORD 1 
Met gepaste trots presenteren wij u ons verkiezingsprogramma voor de 2 
Gemeenteraadperiode 2022 - 2026. Een verkiezingsprogramma dat mede door input van 3 
leden en maatschappelijke organisaties tot stand is gekomen.  4 
 5 
Wij vinden Almere de leukste en mooiste stad van Nederland, maar realiseren ons dat dit 6 
niet voor iedereen geldt. Wanneer je in armoede of in schulden leeft, of de energiekosten 7 
vanwege de hoge prijs niet meer kunt betalen, dan weet je dat er nog veel te verbeteren valt. 8 
Met deze gedachten in ons achterhoofd is dit programma tot stand gekomen. Daarbij ons 9 
vanzelfsprekend wel realiserend dat wij hier, in dit stipje op onze planeet, alleen op lokaal 10 
niveau problemen kunnen oplossen. Onze burgers staan hierbij centraal.  11 
 12 
Voor de Partij van de Arbeid Almere zijn bestaanszekerheid en solidariteit twee belangrijke 13 
pijlers voor de politiek die we willen bedrijven. Dit doen wij bovendien vanuit vertrouwen in 14 
mensen; niet de procedures en wetten zijn – leidend maar de burger staat voorop.  15 
 16 
Bestaanszekerheid betekent dat je voldoende middelen moet hebben om een normaal leven 17 
te kunnen leiden, dat je een dak boven je hoofd hebt en dat je mee kunt doen in de 18 
maatschappij en voldoende inkomen hebt om aan je basisbehoefte te voldoen.  19 
 20 
Solidariteit betekent dat wij van onze inwoners (en dus ook van ons zelf!) vragen om naar 21 
anderen om te kijken; we doen het met elkaar. Met elkaar maken we de stad duurzaam, 22 
leefbaar en veilig. Kortom een fijne stad om in te wonen en te werken.  23 
 24 
De Partij van de Arbeid Almere vindt dat wonen, goede zorg en goed en passend onderwijs 25 
burgerrechten zijn. Voor zover het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij de marktwerking 26 
op deze terreinen beperken. Naast een nieuwe woonvisie, willen wij ook een sociale visie en 27 
een onderwijsvisie introduceren. Visies waarin de grenzen van onze beleidsruimte worden 28 
opgezocht en die richting geven aan het beleid dat wij willen voeren.  29 
 30 
Voorwaarden om met elkaar de stad te maken zijn echte inspraak en betrokkenheid. Met de 31 
komst van de Omgevingsvisie wordt deze inspraak wettelijk verankerd. Maar wij willen meer; 32 
wij willen over 4 jaar een goed georganiseerde en innovatieve medezeggenschapsstructuur 33 
in de stad hebben opgetuigd. Een structuur waarin echte inspraak leidend is en waarbij de 34 
eigen verantwoordelijkheid van de Gemeenteraad in stand blijft. Inspraak is gebaat bij 35 
politieke ruimte, dichtgetimmerde coalitieakkoorden beperken deze. Daarom pleiten wij voor 36 
een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Een akkoord dat (ook financiële) ruimte laat om met de 37 
actualiteit (echter niet met de waan van de dag) mee te bewegen. Een akkoord dat in een 38 
transparant proces tot stand komt en waarin de keuzes worden onderbouwd.  39 
 40 
Wij hopen dat u zich in dit programma kunt vinden, de waarde hiervan inziet en massaal op 41 
onze partij gaat stemmen. Want met elkaar maken we de stad.  42 
 43 
Met verwachtingsvolle groet,  44 
Ineke Smidt  45 
Voorzitter Partij van de Arbeid Almere 46 
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WE DOEN HET SAMEN 81 

Nederland kent een lange geschiedenis als het gaat over wooncrises. In 1955 liet de Partij 82 
van de Arbeid het kabinet Drees 2 vallen omdat we het niet konden verkroppen dat de huren 83 
werden verhoogd en de belasting verlaagd. De rijken zouden daarvan het meeste profiteren. 84 
En in de jaren 80 was het Jan Schaefer die met zijn uitspraak "In geouwehoer kun je niet 85 
wonen" (Of in gelul kan je niet wonen, het internet is daar niet over uit) als wethouder een 86 
bouwprogramma in gang zette waarmee Amsterdam in één jaar 10.000 woningen bouwde, 87 
waarvan het grootste deel sociale huur was.  88 
 89 
Net als toen hebben we te maken met een wooncrisis. Onderzoeken over het tekort aan 90 
woningen lopen uiteen van 300.000 tot 1 miljoen. En net als toen wil de PvdA vooropgaan in 91 
het bestrijden van de wooncrisis. Alles begint immers bij een woning. Het hebben van een 92 
eigen en veilige plek is cruciaal voor het welzijn van mensen. We zien dat er problemen 93 
ontstaan als mensen geen eigen plek hebben. En waar er al problemen waren, daar worden 94 
die steeds ernstiger. Dat heeft veel impact op ons sociale vangnet en het maakt mensen 95 
diepongelukkig.  96 
 97 
Naast het tekort aan woningen, dat de druk dus verhoogt, zien we ook dat er de afgelopen 98 
jaren is bezuinigd op het sociale vangnet in Almere. Dat kunnen wij als PvdA'ers niet 99 
verkroppen. Zeker omdat het Almere financieel voor de wind gaat. Wij willen daarom 100 
investeren in woningbouw en vinden bezuinigingen op het sociaal domein niet acceptabel. 101 
De wooncrisis is echter niet de enige crisis waar we mee te maken hebben. Er is ook een 102 
klimaatcrisis en die dwingt ons ertoe dat we alles wat we vanaf nu doen, op een zo 103 
duurzaam mogelijke manier doen. Dat mag alleen niet leiden tot een verbreding van de kloof 104 
tussen arm en rijk en we moeten dus goed kijken waar de kosten terecht komen.  105 
 106 
Wij willen ook uitgaan van vertrouwen, bij het opstellen en de uitvoering van het beleid moet 107 
dit het uitgangspunt zijn. Alleen als je mensen vertrouwt, kun je vertrouwen terugvragen. Het 108 
vertrouwen in de politiek en de gemeente moet worden verhoogd. Daarom willen wij naar 109 
een andere bestuurscultuur waarin inwoners zelf aan het roer staan en samen met de 110 
Gemeente hun leefomgeving inrichten. Maar ook willen we mensen de kans geven om 111 
invloed uit te oefenen op de politiek en daarmee de koers te verleggen. Doen wat we zeggen 112 
is dan ook een belangrijk item voor de PvdA.  113 
 114 
De Partij van de Arbeid staat voor een samenleving die sociaal en rechtvaardig is en waarin 115 
we het met elkaar doen, waar we er voor elkaar zijn en waar het algemeen belang prevaleert 116 
boven het belang van het individu. Een samenleving die uitgaat van vertrouwen en met 117 
gelijke kansen voor iedereen.  118 
 119 
Rekening houdend met de wooncrisis, de toestand van onze planeet, de verschillen in 120 
welvaart en de belangen van de Nederlanders met een kleine beurs zijn daarom voor ons 121 
drie onderwerpen leidend voor de komende 4 jaar:  122 
• Wonen  123 
• Duurzaamheid  124 
• Armoede  125 
 126 
De Programmacommissie: Nora Azarkan, Leida Höhle, Monique Monen & Erik Theunissen  127 
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BETAALBAAR WONEN IN EEN LEEFBARE WIJK  128 

Kernwaarde: Iedereen heeft een betaalbaar dak boven zijn hoofd.  129 
 130 
Almere is een prachtige stad, waar water en natuur overal dichtbij zijn. Almeerders zijn trots 131 
op deze blauwgroene structuur en geven aan dat dit een van de belangrijkste redenen is om 132 
in Almere te wonen. Met de vijf stadsdelen die allemaal een eigen karakter hebben is er ook 133 
echt iets te kiezen in Almere. Dat zien we goed terug in de bevolkingsgroei. Anno 2021 134 
wonen er meer dan 215.000 mensen in Almere en dat worden er ieder jaar meer. In de 135 
komende decennia moet Almere doorgroeien naar 350.000 inwoners. Voor de Partij van de 136 
Arbeid is het essentieel dat onze stad haar groenblauwe karakter behoudt en dat er in alle 137 
wijken ruimte blijft voor alle inkomensgroepen.  138 
 139 
Een goed onderhouden stad is van groot belang voor het woonplezier van Almeerders en 140 
voor de aantrekkelijkheid van de stad voor bezoekers. In de afgelopen jaren hebben we 141 
gezien dat de bezuinigingen op het beheer en onderhoud van de stad hebben geleid tot een 142 
vervuilde stad. In de raadsperiode 2022-2026 moet hier een grote verbeterslag plaatsvinden. 143 
Verder zien we dat het groot onderhoud van bruggen, wegen en parken een forse 144 
achterstand heeft opgelopen. Die moet worden ingelopen.  145 
 146 

Wonen is een recht 147 
Wonen is een eerste levensbehoefte. De Partij van de Arbeid vindt dat wonen in Almere voor 148 
iedereen betaalbaar moet zijn. We zien alleen dat in Almere, net als in de rest van 149 
Nederland, woningen buiten het bereik raken van mensen met een modaal of lager inkomen. 150 
Dit is onacceptabel en hier moet de overheid een antwoord op hebben. Iedereen heeft 151 
immers recht op een dak boven het hoofd.  152 
 153 
Voor iedereen een passende woning is daarbij ons uitgangspunt. Als gemeente tonen we 154 
daadkracht en zorgen we ervoor dat we weer zelf bepalen voor welke doelgroepen er wordt 155 
gebouwd. Winst is niet de belangrijkste factor bij ons grondbeleid, maar het realiseren van 156 
betaalbare woningen in leefbare wijken. Bouwen doen we immers voor mensen, de huidige 157 
en de toekomstige Almeerders.  158 
 159 
De wachtlijst voor een sociale huurwoning is intussen meer dan 10 jaar en gaat met de 160 
bouwplannen van het huidige college verder toenemen. Maar ook de doorstroming stokt 161 
omdat het prijsverschil tussen sociale huurwoningen en commerciële verhuur te groot is. Dat 162 
betekent dat er een goede mix van kleine, middelgrote en grote woningen gebouwd moet 163 
worden. De grootste druk zien we bij de betaalbare (sociale) woningen, daar is de 164 
woningnood het grootst. Daarom moet het gemeentelijk beleid erop gericht zijn juist hier naar 165 
oplossingen te zoeken. Er wordt versneld gebouwd voor met name de lagere 166 
inkomensgroepen, zodat de wachtlijsten voor sociale (huur-)woningen worden 167 
teruggedrongen. Gemengde wijken zijn de norm, dit geldt voor de Partij van de Arbeid -168 
zonder uitzondering- voor alle Almeerse wijken.  169 
 170 
Woningbouwcorporaties hebben bij de bouw, verhuur en verkoop van woningen een grote 171 
rol. De Partij van de Arbeid wil met de corporaties in gesprek om zo tot een optimale 172 
verdeling te komen die aansluit op de vraag. Daarbij ligt voor de komende 4 jaar het accent 173 
op de sociale huur. In de Woonvisie wordt hierover een paragraaf opgenomen.  174 
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 175 
Vanuit de stad zien we ook veel initiatieven die gericht zijn op het realiseren van betaalbare 176 
woningen. Bijvoorbeeld door wonen in combinatie met (ouderen)zorg, door (ondersteuning 177 
bij) het oprichten van een wooncoöperatie, of door het bouwen van Tiny Houses. Dit soort 178 
initiatieven willen we stimuleren. Transformatie van kantoren naar woningen moedigen we 179 
aan.  180 
 181 
De Partij van de Arbeid wil bovendien dat we anders gaan denken over wonen. Woningen 182 
zijn geen beleggingsobject om zoveel mogelijk geld mee te verdienen. Woningen zijn 183 
bedoeld voor mensen om in te wonen, tegen een redelijke prijs. Het opkopen van woningen 184 
door beleggers willen we dan ook tegengegaan. Dit geldt ook voor woningsplitsing. Te veel 185 
betaalbare woningen zijn in de afgelopen jaren opgekocht door beleggers en vervolgens 186 
gesplitst in veel duurdere, maar kleine, appartementen. Verder vergroot het op sommige 187 
plekken in de stad de overlast en draagt het bij aan het vergroten van de parkeerdruk. 188 
 189 
Hoe gaan we dit doen?  190 

• Voor elk nieuwbouwproject geldt een norm van minimaal 40% sociale huur (door 191 
woningcorporaties of lokale coöperaties), 20% middeldure huur en 20% betaalbare 192 
koop. Voor sociale huurwoningen hanteren we menswaardige criteria. We bouwen 193 
geen hokken, maar volwaardige huizen.  194 

• We maken € 100 miljoen vrij voor een woningfonds waarmee we sociale en 195 
innovatieve woningbouwprojecten stimuleren.  196 

• We richten een stichting voor sociale koopwoningen op. De stichting regelt de 197 
toewijzing van de woningen. De stichting heeft bij verkoop het eerste recht op koop. 198 
In de koopovereenkomst wordt vastgelegd wat de voorwaarden zijn bij verkoop. 199 
Daarbij is het uitgangspunt dat een sociale koopwoning betaalbaar blijft voor 200 
volgende bewoners.  201 

• We stimuleren en faciliteren sociale huurwoningen en innovatieve wooninitiatieven 202 
door lagere grondprijzen en begeleiding te bieden.  203 

• In ieder stadsdeel wordt er ruimte gecreëerd voor experimentele woonvormen, zoals 204 
Tiny Houses en Wiki Houses. We staan open voor ‘out-of-the-box’-ideeën om 205 
betaalbare (grondgebonden) woningen te realiseren.  206 

• Initiatieven op het gebied van levensloopbestendige woningen worden gestimuleerd.  207 
• Kantoorruimte wordt steeds minder relevant nu mensen vaker thuis werken. Waar 208 

mogelijk worden kantoren getransformeerd tot aantrekkelijke woningen. Hier horen 209 
natuurlijk ook voorzieningen bij.  210 

• We introduceren een zelfbewoningsplicht voor bestaande bouw en voor nieuwbouw, 211 
zodat woningen ook echt weer een huis voor mensen worden en geen 212 
investeringsobject voor beleggers.  213 

• Woningsplitsing gaan we tegen door daar zeer strenge eisen aan te stellen, 214 
bijvoorbeeld ten aanzien van parkeren en het voorkomen van mogelijke overlast. 215 
Woningsplitsing is alleen toegestaan bij koopwoningen vanaf € 350.000 en wanneer 216 
dat de leefbaarheid van de omgeving niet onder druk zet.  217 

• Wij willen dat de geldende splitsingsverordening aangepast wordt om 218 
kangoeroewoningen (zodat meerdere generaties bij elkaar kunnen wonen) mogelijk 219 
te maken.  220 
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• We voeren een Almeerse verhuurdersheffing in. Een woning mag alleen verhuurd 221 
worden als je daar een vergunning voor hebt.  222 

• Het woonlastenfonds stijgt mee met de groei van Almere.  223 
• We zetten in op het realiseren van meer jongeren- en starterswoningen (door 224 

nieuwbouw en/of transformatie), zodat Almeerse jongeren in hun stad kunnen blijven 225 
wonen.  226 

• We kijken naar manieren om mensen te helpen in een meer passende woning te 227 
gaan wonen. Ouderen die een grote woning achterlaten krijgen bijvoorbeeld korting 228 
op de huurprijs van een kleinere woning zodat hun maandlasten dalen. Huurders die 229 
een sociale huurwoning in Almere achterlaten krijgen voorrang op middeldure 230 
huurwoningen.  231 

• Wij willen niet dat het opknappen van een buurt ertoe leidt dat de oorspronkelijke 232 
bewoners (met een lager inkomen) er niet meer kunnen wonen. We gaan niet mee in 233 
de landelijke trend om betaalbare woningen te slopen en daar duurdere huizen voor 234 
terug te plaatsen, onder het mom van het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk. 235 
In de plaats hiervan zien wij veel meer in het investeren in de bestaande wijk met 236 
haar bewoners.  237 

• We bestrijden discriminatie binnen volkshuisvesting door verhuurders en makelaars 238 
die discrimineren harder aan te pakken en het voor huurders makkelijk te maken 239 
aangifte te doen.  240 

• We zetten ons in voor voldoende passende huisvesting voor mensen met een 241 
(fysieke) beperking.  242 

• We werken de achterstand weg bij het huisvesten van mensen die weer zelfstandig 243 
kunnen wonen, bijvoorbeeld na een zorgtraject of jeugdhulp. 244 

 245 

Een leefbare wijk  246 
Almere is een jonge stad waar het fijn wonen is. Fijn wonen betekent niet alleen een prettig 247 
huis, maar ook een aantrekkelijke straat en buurt. Een buurt waar veel groen is te vinden, 248 
waar kinderen veilig kunnen spelen, waar geen afval op straat ligt en waarvan de omgeving 249 
goed is onderhouden en waar mensen prettig samenleven. Dit bereiken we door 250 
investeringen van de gemeente, maar vooral samen met de buurt. Wij accepteren het niet 251 
dat bepaalde wijken afglijden, daarom monitoren we in iedere wijk hoe het staat met de 252 
woonomstandigheden, veiligheid, gezondheid, onderwijskansen en inkomenspositie. Wijken 253 
die van het gemiddelde afwijken krijgen extra aandacht.  254 
 255 
Hoe gaan we dit doen?  256 

• Het schoonhouden van de publieke ruimte is een van de kerntaken van de gemeente, 257 
maar ook bewoners dragen hier graag een steentje aan bij. We zoeken naar 258 
manieren om deze samenwerking te versterken. Initiatieven vanuit de buurt worden 259 
(financieel of materieel) ondersteund.  260 

• We introduceren groene wijkbudgetten voor buurtinitiatieven gericht op groen en 261 
beheer 262 

• Om het bijplaatsen (dumpen) van afval bij ondergrondse containers tegen te gaan 263 
investeren we in “afvaltuintjes”.  264 

• We maken een goede planning zodat we precies weten wanneer we welke kosten 265 
moeten maken ten aanzien van (groot) onderhoud. Bij groot onderhoud zorgen we er 266 
meteen voor dat de openbare ruimte klimaatbestendig wordt aangelegd.  267 
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• Bij beheer en onderhoud wordt er rekening gehouden met de biodiversiteit. 268 
Chemische bestrijdingsmiddelen (zoals Roundup) worden in geen geval meer 269 
gebruikt.  270 

• We benutten de ruimte onder bomen (boomspiegels) voor inheemse planten die goed 271 
zijn voor insecten en vogels.  272 

• Er komt een actieplan voor de verzakkingsproblematiek in Almere.  273 
• We stimuleren vergroening en gaan verstening tegen om hittestress te beperken.  274 
• We investeren in buurtparticipatie. We zetten in op bewonersinitiatieven, zoals 275 

buurtpreventieteams, appgroepen en voorlichting.  276 
• Het hondenbeleid wordt compleet gemaakt door meer afvalbakken en 277 

informatieborden bij uitlaatplekken voor honden. Er wordt streng gehandhaafd op 278 
overlast op het gebied van hondenpoep.  279 

• We houden bij de inrichting van de openbare ruimte rekening met mensen met een 280 
beperking.  281 

• Volkstuinen zijn een belangrijk onderdeel van onze groene ruimte. We offeren deze 282 
niet op voor stadsontwikkeling. 283 

  284 
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EEN DUURZAME & GROENE STAD  285 

Kernwaarde: Almere is minimaal energieneutraal en speelt een grote rol op het gebied van 286 
circulariteit  287 
 288 
Samenleven doe je niet alleen. We hebben als Almeerders anno 2022 een 289 
verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar, ten opzichte van mensen op andere plekken 290 
op de wereld, maar ook ten opzichte van de generaties na ons. De afgelopen jaren werd het 291 
steeds duidelijker dat een forse inzet op duurzaamheid essentieel is. Het IPCC-rapport van 292 
2021 laat onomwonden zien dat de opwarming van de aarde een grote bedreiging vormt 293 
voor de mensheid en dat wij alles op alles moeten zetten om de uitstoot van CO2 en andere 294 
broeikasgassen terug te dringen. Ook op lokaal niveau hebben we hierbij een belangrijke 295 
verantwoordelijkheid. Wat de Partij van de Arbeid betreft is duurzaamheid dan ook de norm 296 
voor Almere.  297 
 298 
Het opwekken van duurzame energie is daarbij een belangrijke pijler, zowel bij woningen als 299 
bij bedrijven. Maar ook vermindering van gebruik (bijvoorbeeld door isolatie), het hergebruik 300 
van grondstoffen (recycling en upcycling) en het gebruik van vooral lokale producten leveren 301 
hier een bijdrage aan. Almere wordt koploper in Nederland op het gebied van duurzaamheid. 302 
Dit komt terug in ons economisch beleid, in het (hoger) onderwijs en in onze 303 
toerismeagenda.  304 
 305 

Almere is groen, eerlijk en duurzaam  306 
Almere is een groene stad, dat willen we ook zo houden. Bij ontwikkeling in de bestaande 307 
stad (inbreiding) en ontwikkeling van nieuwe delen van de stad (uitbreiding) houden we 308 
rekening met de groenblauwe structuur van Almere, waar we als Almeerders allemaal zo 309 
trots op zijn. Groen is bovendien een belangrijke factor bij het beperken van 310 
klimaatverandering. Hierbij kunnen we niet beloven dat er geen boom meer gekapt wordt, 311 
maar we hanteren wel het principe dat voor iedere boom die gekapt wordt er een wordt 312 
teruggeplaatst in de nabije omgeving. Bovendien staan we ervoor dat de structuur van de 313 
huidige natuur- en recreatiegebieden intact blijft. Wijkontwikkeling gebeurt duurzaam, 314 
klimaatneutraal en klimaat adaptief. Bovendien koesteren we de dieren in onze stad. Het 315 
welzijn van dieren is altijd onderdeel van ons beleid 316 
 317 
Duurzaamheid is niet iets voor de ‘happy few’. Duurzame oplossingen zorgen in veel 318 
gevallen voor grote opbrengsten. Deze zijn nu te vaak onbereikbaar voor mensen met een 319 
lager inkomen. Bovendien zien we dat energiearmoede ook in Almere steeds vaker 320 
voorkomt. Het besparen van energie, door bijvoorbeeld extra isolerende maatregelen, maar 321 
ook het opwekken van eigen duurzame energie moet ook voor mensen met een kleinere 322 
portemonnee bereikbaar zijn.  323 
Hoe gaan we dit doen?  324 

• Bewoners worden betrokken bij de verduurzaming van Almere, we helpen mensen 325 
hun omgeving aan te passen aan de eisen van deze tijd.  326 

• De energietransitie is voor iedereen (financieel) haalbaar, woonlastenneutraliteit is 327 
het uitgangspunt.  328 

• We introduceren een ‘Klimaatwedstrijd’ waarmee bewoners worden uitgedaagd om 329 
energiebesparende maatregelen te bedenken.  330 
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• We realiseren een gemeentelijk fonds waarmee zonnepanelen of andere manieren 331 
om energie duurzaam op te wekken ook voor mensen met een kleinere portemonnee 332 
bereikbaar worden. 333 

• Zonnepanelen op daken hebben de voorkeur boven zonnevelden op land.  334 
• Windmolens kunnen een bijdrage leveren aan de duurzame energieproductie. Per 335 

locatie wordt een zorgvuldige belangenafweging gemaakt. Overlast voor inwoners 336 
wordt zoveel mogelijk beperkt. Effecten op gezondheid, welzijn en milieu worden 337 
nadrukkelijk meegenomen in de belangenafweging. Daarbij wordt er altijd gekeken 338 
naar diervriendelijke oplossingen.  339 

• Het gebruik van geïmporteerde biomassa wordt uitgesloten, ook voor de 340 
stadsverwarming. Met Vattenfall zal hierover het gesprek gevoerd gaan worden. Nu 341 
en in de toekomst wordt energie uit biomassa uitsluitend opgewekt door het gebruik 342 
van reststromen.  343 

• Almere stelt, met partners en inwoners, een lokaal klimaatakkoord op om te komen 344 
tot een haalbare en rechtvaardige uitvoering van de doelstellingen van het landelijk 345 
klimaatakkoord. Dit om het draagvlak te bevorderen.  346 

• Er wordt een plan ontwikkeld waarin vastligt dat de gehele vastgoedportefeuille van 347 
de gemeente in 2040 CO2- en energieneutraal is. Wij zijn daarin ambitieuzer dan we 348 
in het energieakkoord hebben afgesproken. 349 

• Almere Pampus wordt alleen ontwikkeld als deze ontwikkeling duurzaam is en 350 
wanneer de IJmeerverbinding innovatief, duurzaam en aangepast aan toekomstige 351 
transportvormen wordt gerealiseerd. 352 

• We maken afspraken met ontwikkelaars en bedrijven waarin wordt vastgelegd dat 353 
nieuw ontwikkelde woningen en bedrijfspanden worden voorzien van een dak dat 354 
bijdraagt aan de verkoeling van de stad of waarmee energie wordt opgewekt.  355 

• De verdozing van het landschap wordt tegengegaan. Aan de ontwikkeling van 356 
panden met een groot bedrijfsoppervlak stellen wij eisen wat betreft duurzaamheid en 357 
inpassing in het landschap (bijvoorbeeld door groene singels in het plan op te 358 
nemen).  359 

• Wij zien kansen en risico’s bij de komst van nieuwe (grote) datacenters. Een 360 
evenredige investering door de techbedrijven in de opwekking van duurzame energie 361 
en in de lokale economie is voorwaardelijk voor de vestiging van een datacenter.  362 

• Samen met de Provincie Flevoland, als coördinerende bestuurslaag bij de 363 
energietransitie, wordt ingezet op energiebesparing bij grootverbruikers binnen het 364 
bedrijfsleven.  365 

• Met woningcorporaties wordt overeengekomen dat hun woningvoorraden sneller 366 
worden verduurzaamd. Ook hierbij gaan we uit van kostenneutraliteit voor de 367 
bewoners.  368 

• Almeerse wijken zijn deelnemer aan landelijke pilots van het toekomstige 369 
programma: “van gas los”. 370 

• Het terugdringen van restafval blijft een speerpunt van Almeers beleid.  371 
• Bedrijven die zich richten op het verwerken van reststromen van Almeers afval 372 

worden door de gemeente ondersteund.  373 
• Er komt geen overslaglocatie bij Blocq van Kuffeler.  374 
• We kijken naar mogelijkheden om de afvalperrons ook op zondag te openen, zodat 375 

mensen hun grofvuil het gehele weekend weg kunnen brengen.  376 
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• De duurzame initiatieven die door de Floriade zijn aangejaagd verdienen een verdere 377 
verankering in het Almeerse beleid.  378 

• Schoolgebouwen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een groene en 379 
duurzame stad. We willen dat de daken van schoolgebouwen gebruikt worden voor 380 
zonnepanelen of voor het realiseren van groene daken. Nieuwe schoolgebouwen 381 
worden ten minste klimaatneutraal gebouwd. Bij groot onderhoud van schoolpleinen 382 
wordt omgeschakeld naar een groen schoolplein. 383 

 384 

Duurzaam vervoer & verkeer  385 
Als meerkernige stad is een goede infrastructuur belangrijk voor Almere. Ook moet Almere 386 
vanuit andere delen van het land goed bereikbaar blijven. Verkeer is echter ook een bron 387 
van fijnstof en levert een forse bijdrage aan de uitstoot van CO2. Daarom zetten we in op 388 
duurzame vormen van verkeer en vervoer. Wandelen en fietsen (Almere heeft maar liefst 389 
500 km aan fietsroutes waarvan 440 km geheel vrij liggende fietspaden) worden zoveel 390 
mogelijk gestimuleerd. Daarom is goed onderhoud aan de fiets- en wandelpaden belangrijk. 391 
Ook zetten we in op meer duurzame vormen van mobiliteit. Het OV in Almere wordt zoveel 392 
mogelijk elektrisch. Deelmobiliteit wordt over de hele wereld steeds populairder, maar heeft 393 
in Almere nog niet echt voet aan de grond gekregen. Hier wordt vanaf 2022 ruim baan voor 394 
gemaakt. Ten slotte is mobiliteit belangrijk voor alle Almeerders, inclusiviteit is daarom de 395 
norm.  396 
 397 
Hoe gaan we dit doen?  398 

• Het OV in Almere wordt zo veel mogelijk elektrisch en toegankelijk voor mensen met 399 
een beperking. Dit betekent ook dat bushaltes, stations en het rittenschema’s hier zo 400 
nodig op aangepast moeten worden.  401 

• We zetten in op een beter en sneller regionaal OV, waar mogelijk 24 uur per dag. 402 
Fietspaden en wandelpaden worden goed onderhouden. Wandelpaden worden 403 
overal geschikt gemaakt voor mensen met een (visuele) beperking.  404 

• We realiseren voldoende (door mensen) bewaakte parkeergelegenheid voor fietsen 405 
bij de stadscentra en verkeersknooppunten, inclusief busstation ’t Oor.  406 

• Aanvragen voor oplaadpunten (ook op openbare plekken) voor elektrische auto’s en 407 
fietsen worden sneller verwerkt.  408 

• De stadscentra worden zoveel mogelijk autoluw en er worden milieuzones ingesteld.  409 
• Nieuwe wijken zoals Nobelhorst en Duin worden volwaardig aangesloten op het OV-410 

netwerk. Ook worden het Stadsbos Almeerderhout en de Oostvaardersplassen 411 
(beter) bereikbaar met het openbaar vervoer.  412 

• De veiligheid van de Evenaar wordt verbeterd.  413 
• De verkeersveiligheid bij scholen staat bij sommige scholen onder druk. Samen met 414 

de scholen zoeken we naar goede oplossingen en bij nieuwe scholen wordt een 415 
verkeersplan voor de spitsuren de standaard.  416 

• We stimuleren het deelgebruik van vervoersmiddelen. Initiatieven vanuit de markt, 417 
zoals deelfietsen en deelscooters, worden positief ontvangen.  418 

• We maken het openbaar vervoer en fietsen aantrekkelijker, zodat mensen vaker hun 419 
auto laten staan. Hiervoor investeren we ook in de routes tussen de stadsdelen, 420 
zodat mensen hier ook ’s nachts veilig kunnen fietsen.  421 

• Parkeergarages zijn een visitekaartje van de stad. We zorgen ervoor dat deze 422 
schoon en veilig zijn.  423 
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• De IJmeerverbinding is een voorwaarde voor de ontwikkeling van Almere Pampus. 424 
 425 

  426 
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GEEN ARMOEDE EN GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN  427 
Kernwaarde: Kansengelijkheid voor alle Almeerders.  428 
 429 
In Almere krijgt iedereen een eerlijke kans om mee te doen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar 430 
dat is het helaas niet altijd. Veel kinderen groeien op met ongelijke kansen. Waar je wieg 431 
staat, in welk milieu je opgroeit, het maakt verschil en zet sommigen al direct op achterstand. 432 
Omdat het inlopen van een achterstand lastig is, moeten wij ervoor zorgen dat de basis goed 433 
is. Goed onderwijs en educatie leveren een belangrijke bijdrage aan deze basis en moeten 434 
daarom in Almere op orde zijn. Ook investeren we in gelijke kansen voor kinderen die 435 
vanwege persoonlijke omstandigheden een minder gunstige startpositie in het leven hebben.  436 
 437 
Daarnaast staan we voor een sociale economie in Almere. Een sociale economie biedt, 438 
evenals de manier waarop we met elkaar omgaan, mogelijkheden om de kansengelijkheid te 439 
vergroten. Armoede is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van kansenongelijkheid. 440 
Daarom hebben armoedebestrijding en schuldhulpverlening voor de Partij van de Arbeid een 441 
hoge prioriteit. 442 
 443 

Armoede  444 
Armoede is in Almere een groot probleem. In Almere leeft bijna een kwart (22,5%) van de 445 
huishoudens al 4 jaar of langer van een inkomen van maximaal 120% van het sociaal 446 
minimum. En ondanks dat Almere al veel aan armoedebestrijding heeft gedaan, loopt het 447 
aantal Almeerders in armoede steeds verder op. Onder hen is een groot aantal ‘werkende 448 
armen’, volwassenen met betaald werk die desondanks maar met moeite rond kunnen 449 
komen. Bovendien is armoede in veel gevallen overerfbaar. Op dit moment groeien zo’n 450 
7.000 Almeerse kinderen op in een gezin dat in armoede leeft. Armoede leidt onder meer tot 451 
stress, sociale uitsluiting, gezondheidsproblemen, zelfs al vlak na de geboorte, en minder 452 
kansen in het onderwijs. Voor de Partij van de Arbeid is dit onverteerbaar en daarom wil de 453 
Partij van de Arbeid dat de armoederegelingen die wij kennen minimaal gehandhaafd blijven. 454 
Ook moet er een forse stap worden gezet in de afname van het aantal mensen (en dus ook 455 
kinderen) dat in armoede leeft. Wij staan een beleid voor dat de armoede in Almere de 456 
komende 4 jaar met 20% terugdringt.  457 
 458 
Een belangrijk onderdeel van armoedebestrijding is schuldhulpverlening. Waar mogelijk 459 
preventief (waarmee voorkomen wordt dat mensen in de armoede vervallen), waar nodig 460 
curatief (waarmee bereikt wordt dat mensen uit de armoede komen en voorkomen wordt dat 461 
men erin terugvalt). Maar altijd op basis van de menselijke maat, de mens staat centraal.  462 
 463 
Een groot probleem bij schulden is de forse toename van schulden door oplopende 464 
incassokosten. Bij veel mensen zijn de incassokosten hoger dan de oorspronkelijke 465 
schulden. Daarnaast zal de Partij van de Arbeid met behulp van betere en vroegere 466 
signalering (“Vroeg eropaf”), preventie, proactieve ondersteuning en voorkomen van terugval 467 
in armoede de (langdurige) armoede aanpakken. 468 
 469 
Hoe gaan we dit doen?  470 

• Wij stellen een taskforce armoedebestrijding in. De opdracht is om binnen 6 maanden 471 
de armoede in Almere in kaart te brengen en met voorstellen te komen te komen tot 472 
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een meer efficiënte en minder bureaucratische aanpak via samenhangende 473 
programma’s.  474 

• We nemen de armoederegelingen onder de loep en gaan deze waar mogelijk gericht 475 
aanpassen.  476 

• De verschillende regelingen voor de Voedselbank, Fonds Bijzondere Noden en 477 
andere bijzondere ondersteuningsorganisaties worden zoveel mogelijk 478 
samengevoegd waarbij de toegang wordt gestroomlijnd.  479 

• Schulden vanuit armoede ontstaan vaak door gebrek aan financiële vaardigheden. 480 
Daarom zetten wij in op financiële zelfredzaamheid bij 18-/18+ en 481 
bijstandsgerechtigden waarbij eventueel een budgetcoach wordt aangeboden.  482 

• Samen met de Tweede Kamer willen we inzetten op nieuwe regelgeving die 483 
incassokosten bij schulden aan banden legt. Het streven zou moeten zijn om alle 484 
schulden en incassokosten te bevriezen zodra de gemeente de schuldsanering 485 
oppakt. Dit kan worden gecombineerd met het uitbreiden van een schuldenfonds dat 486 
schulden opkoopt zodat de Gemeente de regie kan voeren over de schuldsanering.  487 

• We voeren een Stadspas/Almerepas in. Deze is voor iedereen beschikbaar maar 488 
moet voor mensen met een laag inkomen extra mogelijkheden bieden die helpen om 489 
“mee te kunnen doen”. 490 

• Wij realiseren voor mensen met onvoldoende inkomen één loket voor alle financiële 491 
steunregelingen dat voor iedereen toegankelijk is. Bureaucratische regelgeving wordt 492 
waar mogelijk geskipt. Dit loket is niet alleen een digitaal loket maar biedt ook de 493 
mogelijkheid om persoonlijk en onafhankelijk advies te krijgen. Vanwege de 494 
complexiteit kan doorverwijzing noodzakelijk zijn.  495 

• Wij regelen dat er actieve hulp vanuit de gemeente is om van de bestaande 496 
regelingen gebruik te kunnen maken. 497 

• Voor bijstandsgerechtigden worden de gemeentelijke belastingen automatisch 498 
kwijtgescholden. We willen dit uitbreiden naar de groep met een inkomen tot 120% 499 
van het sociaal minimum.  500 

• We zorgen voor gratis verstrekking van maandverband en tampons via de 501 
Voedselbank, op een steunpunt in de wijk en op scholen voor mensen in 502 
armoedesituaties.  503 

• We zoeken uit op welke manier voor inwoners die van een minimuminkomen rond 504 
moeten komen gratis openbaar vervoer binnen Almere haalbaar is. De 505 
Stadspas/Almerepas kan hierbij van nut zijn.  506 

• Wij onderzoeken de mogelijkheden van een sociale supermarkt in meerdere wijken. 507 
• Wij willen de thans bestaande voorzieningen (financiële cafés, wijkteams, 508 

onafhankelijke cliëntondersteuning) optimaal benutten en stimuleren nieuwe 509 
initiatieven op het gebied van preventie, vroegsignalering en nazorg van schulden. 510 

• We passen maatwerk toe voor mensen die met een minimuminkomen vastzitten in 511 
een koopwoning, zodat zij van regelingen als bijzondere bijstand gebruik kunnen 512 
maken. 513 

• Wij zullen een voorstel aan de gemeenteraad doen om de Tweede Kamer te vragen 514 
het minimumloon te verhogen naar € 14,- per uur. De koppeling met de uitkeringen 515 
moet daarbij in stand blijven. 516 

• We gaan na in hoeverre de geldende regeling voor schuldsanering voor jongeren 517 
voor een bredere groep beschikbaar kan komen. 518 
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• We onderzoeken de mogelijkheden van een gemeentelijk schuldenfonds. Ook de 519 
mogelijkheid om de schulden op te kopen maakt onderdeel uit van dat onderzoek. De 520 
oprichting van een Stadsbank van Lening kan hierbij een denkrichting zijn. 521 

• Wij willen een lokaal keurmerk voor financiële dienstverleners.  522 
• Waar gemeentelijke lasten een onderdeel van de schuldenproblematiek vormen 523 

wordt gekeken of er maatwerkoplossingen zijn. Ook de kosten voor energie nemen 524 
we hierbij mee. 525 

• Slachtoffers van de toeslagenaffaire gaan wij, als het rijk blijft dralen met de 526 
afhandeling, door middel van een renteloze lening ruimte geven. 527 

 528 
Onderwijs  529 
Met een goede start kun je niet vroeg genoeg beginnen. Daarom willen wij dat gratis 530 
Vroegschoolse Educatie voor alle kinderen vanaf 2 jaar beschikbaar is. Dit bevordert de 531 
taalvaardigheid van jonge kinderen en zorgt voor meer sociale interactie.  532 
 533 
Goed onderwijs valt of staat bij goede leraren. Het lerarentekort in Almere zet goed onderwijs 534 
onder druk. Dit zien we natuurlijk in heel Nederland, maar in de vier grote steden én in 535 
Almere is de nood het hoogst. Om het voor leraren aantrekkelijk te maken leraar te zijn en te 536 
blijven in Almere, zorgen we voor goede voorwaarden. Bijvoorbeeld door voorrang bij het 537 
toewijzen van woningen of door “extra handen” in de klas mogelijk te maken. Daarnaast 538 
investeren we in (om)scholingstrajecten voor zij-instromers, zodat we ook op de langere 539 
termijn meer leraren voor de klas hebben. Een bijkomende reden voor leerkrachten om niet 540 
voor Almere te kiezen blijkt de mindere kwaliteit van het onderwijs te zijn. Ook daarom zetten 541 
we in op goed onderwijs in Almere, zodat gedreven en betrokken leraren zich in Almere op 542 
hun plek blijven voelen. 543 
 544 
Alle jongeren verdienen het om een startkwalificatie te halen. Wij vinden dat het aantal 545 
voortijdige schoolverlaters teruggedrongen moet worden. Vroegsignalering is hierbij heel 546 
belangrijk. Maar we realiseren ons ook dat teruggaan naar school niet altijd meteen lukt. 547 
Daarom zorgen we, samen met onze onderwijspartners, voor passende tussenoplossingen 548 
zodat jongeren alsnog een startkwalificatie kunnen halen. Het niet kunnen vinden van een 549 
stage is soms ook een reden voor jongeren om van school te gaan. Er is een groot tekort 550 
aan stageplaatsen en zeker voor Mbo’ers maakt dit het soms lastig om hun opleiding (op tijd) 551 
af te ronden. We gaan actief aan de slag om de kansen hier te vergroten.  552 
 553 
Benutten van kansen is ook tijdens je schooltijd van belang. Helaas geldt nog dat niet iedere 554 
scholier daartoe in de gelegenheid is. Huiswerkbegeleiding kan helpen om dat te 555 
veranderen, maar is niet voor elke ouder betaalbaar. Dat moet anders en de gemeente kan 556 
hier een kartrekker zijn. Bovendien is het belangrijk dat kinderen volop mee kunnen doen op 557 
school, ongeacht het inkomen van de ouders. Voor zaken zoals schoolmaterialen, 558 
buitenschoolse activiteiten en schoolreisjes wordt een oplossing gezocht.  559 
 560 
Ongeveer 15% van de Almeerders heeft moeite met lezen en schrijven. Dit kan een enorme 561 
belemmering zijn in het dagelijks leven. Daarom zorgen we, samen met onze 562 
maatschappelijke partners, voor een goede en gecoördineerde aanpak van 563 
laaggeletterdheid.  564 
 565 
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Hoe gaan we dit doen?  566 
• Zolang op landelijk niveau de Vroegschoolse Educatie niet gratis (gefinancierd vanuit 567 

de overheid) is, zal Almere een gemeentelijk fonds aanhouden voor ouders die niet 568 
over voldoende middelen beschikken (tot 120% van het sociaal minimum) om de 569 
Vroegschoolse Educatie te kunnen betalen.  570 

• We maken het beroep van leraar in Almere aantrekkelijker, door bijvoorbeeld 571 
voorrang bij toewijzen van woningen, het realiseren van extra handen voor de klas en 572 
meer mogelijkheden voor zij-instromers. Aan schoolbesturen vragen wij zo veel 573 
mogelijk met vaste contracten te werken omdat daardoor de baanzekerheid van de 574 
leerkracht, maar ook de kansen op de woningmarkt, worden vergroot.  575 

• Wij vragen de scholen om vast te leggen welke kinderen bijles nodig hebben en 576 
faciliteren dit. Ook realiseren we in bibliotheken, buurthuizen en op scholen, verspreid 577 
over de stad, mogelijkheden voor het krijgen van huiswerkbegeleiding.  578 

• De gemeente stimuleert het onderwijsveld om de kwaliteit van het onderwijs te 579 
verbeteren. 580 

• De gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf meer stageplaatsen (voor alle 581 
opleidingsniveaus, maar met name voor het MBO) te creëren en stimuleert haar 582 
(maatschappelijke en private) partners hetzelfde te doen. Stagediscriminatie wordt 583 
actief bestreden.  584 

• Wij scheppen ruimte voor broedplaatsen en startups in de stad en in de nabijheid van 585 
kennisinstellingen.  586 

• We brengen de oorzaken van voortijdig schoolverlaten beter in kaart en creëren een 587 
“tussenvoorziening” die deze jongeren alsnog een startkwalificatie oplevert.  588 

• We gaan actief aan de slag om zoveel mogelijk mensen te helpen met het leren lezen 589 
en schrijven. Daarbij steunen we de initiatieven die er in de gemeente al zijn.  590 

• De omgeving van een school is belangrijk voor het (werk-)plezier. Als eigenaar van 591 
de schoolgebouwen zorgen we ervoor dat de werkomgeving voor leerkrachten en 592 
leerlingen zo goed mogelijk is. Waar nodig wordt gepland onderhoud naar voren 593 
gehaald.  594 

• We zetten in op meer aandacht voor burgerschap, discussie en stimuleren het 595 
onderwijs ten aanzien van lesprogramma’s met betrekking tot hoe je met geld om 596 
moet gaan, discriminatie, social mediadruk en liefde. 597 

 598 

Economie: sociaal, groen en lokaal  599 
Economie is meer dan werk. Het is het totaal van de geleverde inspanningen door iedereen 600 
die er, op welke manier dan ook, een steentje aan bijdraagt. Wat de Partij van de Arbeid 601 
betreft zet Almere in op een sociale economie, waarbij groen en lokaal centraal staan.  602 
 603 
Een sociale economie is groen, duurzaam en biedt kansen voor iedereen. Een groene 604 
economie heeft oog voor toekomstige generaties. Dat betekent dat wij ernaar streven de 605 
wereld een stukje mooier achter te laten dan wij haar hebben gekregen. Maar ook kijken we 606 
naar de mensen nú. Kwetsbare groepen krijgen een steuntje in de rug, waarbij we de 607 
versnippering en bureaucratie van de huidige regels zoveel mogelijk zullen terugdringen. 608 
Van mensen en bedrijven die iets meer kunnen bijdragen, vragen wij betrokkenheid en inzet. 609 
 610 
Wat je van dichtbij haalt, is vaak duurzamer dan wanneer het van de andere kant van de 611 
wereld komt. Ook daarom investeren we in onze lokale economie. Lokale ondernemers en 612 
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lokale producten spelen een belangrijke rol in de economie van de stad. Lokale bedrijven 613 
bieden werkgelegenheid, waarbij voor de Partij van de Arbeid de norm is dat zoveel mogelijk 614 
met vaste contracten met voldoende uren wordt gewerkt. Bovendien draagt lokale productie 615 
bij aan het behalen van onze klimaatdoelen. Dat zien we bijvoorbeeld aan de productie van 616 
(biologisch) voedsel, wat in de directe omgeving van Almere veel gebeurt. We vinden het 617 
belangrijk dat deze ontwikkelingen blijvend gestimuleerd worden. 618 
 619 
Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is een belangrijke factor in Almere. Het MKB is redelijk 620 
tevreden over Almere, want bij de laatste verkiezing van de MKB-vriendelijkste gemeente 621 
eindigde Almere op de 3de plaats (2018: 11de). Op dat gebied is er dus flink wat vooruitgang 622 
geboekt. Het is een uitdaging voor de Partij van de Arbeid om bij de volgende verkiezing in 623 
2024 minimaal deze plaats te behouden. Over de uitkomsten van het rapport zullen wij dan 624 
ook met het MKB in gesprek gaan.  625 
 626 
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is noodzakelijk voor een sociale, groene en lokale 627 
economie. De gemeente zorgt hiervoor. Dat bereiken wij niet door op prijs met de omgeving 628 
te concurreren, maar door te zorgen voor goede voorzieningen (ontsluiting, ook met 629 
openbaar vervoer) en een beperking van de administratieve lasten die met 630 
bedrijfshuisvesting gepaard gaan. In het vestigingsbeleid zijn milieuaspecten een belangrijke 631 
factor.  632 
 633 
Goede werklocaties zijn onderdeel van het bevorderen van het vestigingsklimaat voor 634 
ondernemers. Bedrijventerreinen zorgen in Nederland voor bijna 40% van het bruto 635 
binnenlands product. Gemengde woonwerkwijken bevorderen werkgelegenheid dicht bij 636 
huis. Kleinschalige logistiek (‘the last mile’) past in veel gevallen uitstekend in een woonwijk. 637 
Wonen en werken worden zo meer met elkaar verweven en leidt tot meer informele 638 
werkmilieus.  639 
 640 
Almere is gebaat bij een zo groot mogelijke variatie in het werkaanbod. Werkgelegenheid op 641 
elk niveau is het uitgangspunt. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is 642 
daarbij cruciaal. In samenwerking met onderwijspartners en de arbeidsmarkt zetten we 643 
stappen om deze aansluiting blijvend te verbeteren.  644 
 645 
Ondanks de eervolle prijs voor beste binnenstad, staat Almere Centrum als winkelgebied 646 
onder druk. We zetten ons in om dit gebied voor een breed publiek aantrekkelijk te maken en 647 
te houden. Kleine winkels en speciaalzaken verdienen een plek in de binnenstad. We 648 
werken samen met de ondernemersvereniging en eigenaars om dit te realiseren.  649 
 650 
Hoe gaan we dit doen?  651 

• Wij faciliteren en stimuleren activiteiten die leiden tot een langdurige economische 652 
impuls. Onze economische agenda is gericht op duurzaamheid, circulaire economie 653 
en het creëren van lokale werkgelegenheid.  654 

• Samen met de Kamer van Koophandel Almere gaan wij na in hoeverre een betere 655 
dienstverlening aan startende ondernemers een grotere aantrekkingskracht op 656 
bedrijven kan bijdragen.  657 
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• Internationale organisaties kunnen een aanjager zijn voor onze lokale 658 
werkgelegenheid. We bekijken de mogelijkheden om de komst van internationale 659 
organisaties verder te stimuleren.  660 

• Met producenten en winkeliers willen wij nagaan op welke manier de lokale omzet 661 
van lokale producten bevorderd kan worden.  662 

• Met het MKB gaan wij in overleg over hoe wij de aantrekkelijkheid van Almere verder 663 
kunnen uitbouwen.  664 

• Samenwerking tussen overheid, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en non-665 
profitorganisaties in Almere en omgeving moet resulteren in voldoende stageplaatsen 666 
voor Almeerse studenten.  667 

• Met bedrijven en scholen gaan we onderzoeken op welke manier er een betere 668 
aansluiting tussen onderwijs en werkgelegenheid gerealiseerd kan worden. Een 669 
“snuffelstage” gedurende het laatste schooljaar is hierbij een denkrichting.  670 

• Wij gaan verdringing op de arbeidsmarkt opsporen en pakken misbruik van 671 
werkervaringsplaatsen door werkgevers aan.  672 

• We werken samen met de ondernemersvereniging en eigenaars aan een 673 
aantrekkelijke binnenstad, waarin ook kleine winkels en speciaalzaken een plek 674 
vinden.  675 

• Bij gemeentelijke projecten wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van lokale 676 
bedrijven. Wij verlangen van onze partners dat ook zij dit uitgangspunt hanteren. 677 

 678 

Een diverse en inclusieve stad voor iedereen  679 
Almere is een stad voor iedereen. Een stad waar iedereen, ongeacht herkomst, geaardheid, 680 
gezondheid, leeftijd of financiële status, mee kan doen. Maar ook daarin zitten nog 681 
verbeterkansen. De Partij van de Arbeid hoort nog te vaak verhalen uit de stad over 682 
bijvoorbeeld discriminatie op de arbeidsmarkt of bij de toewijzing van een huis. Ook zien we 683 
discriminatie ten opzichte van LHBTIQ+-Almeerders. Voor de Partij van de Arbeid is Almere 684 
een inclusieve stad. Al het gedrag dat daar niet bij past tolereren en accepteren we niet en 685 
we pakken dit dan ook hard aan.  686 
 687 
Diversiteit is een verrijking en we willen de kansen die dit biedt benutten. Een stad voor 688 
iedereen is ook een stad waar wijken een gevarieerde samenstelling hebben en waar het 689 
samen leven met anderen gestimuleerd wordt. We zijn solidair met de mensen die het 690 
minder getroffen hebben. Daarom vangen we asielzoekers en statushouders ruimhartig op. 691 
Het is een menselijke plicht om hen die in nood zijn te helpen. Gemeente en vrijwilligers 692 
werken samen om te zorgen voor een warm welkom en een goede begeleiding in onze stad.  693 
 694 
Hoe gaan we dit doen?  695 

• Almere is een multiculturele en inclusieve stad, maar dit wordt niet weerspiegeld op 696 
het stadhuis. De gemeente geeft het goede voorbeeld door het voeren van een 697 
ambitieus personeelsbeleid waarmee wordt bereikt dat het stadhuis (tot in de 698 
bovenste lagen) een afspiegeling is van de samenstelling van de Almeerse bevolking. 699 
Met (maatschappelijke) partners worden afspraken gemaakt om ook hier wat 700 
personeel betreft tot een betere afspiegeling van de samenleving te komen. 701 

• We zorgen voor een bredere en betere voorlichting (ook in het onderwijs) over 702 
LHBTIQ+. We verwachten ook dat welzijnsorganisaties en geloofsgemeenschappen 703 
hierin hun verantwoordelijkheid nemen en trekken hierin samen met hen op.  704 
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• Meedoen is voor iedereen het uitgangspunt.  705 
Nieuwkomers worden vanaf hun aankomst in de stad actief begeleid naar taallessen, 706 
werk en andere zaken die het makkelijker maken hun plek in Nederland te vinden. 707 
We gaan altijd uit van de meerwaarde van nieuwkomers voor onze stad. 708 
Voor mensen met een (fysieke) beperking moeten er voldoende werkplekken zijn, de 709 
gemeente heeft hierin een voorbeeldrol. 710 

• Meedoen is meer dan Nederlands leren. Het is ook -waar mogelijk- een bijdrage 711 
leveren aan de samenleving. Soms kan dat in de vorm van arbeid, soms in de vorm 712 
van vrijwilligersactiviteiten. Maar ook deelnemen aan activiteiten in de stad is een 713 
optie. Met het COA zullen wij overleggen hoe hier het beste invulling aangegeven kan 714 
worden.  715 

• We zorgen er zoveel mogelijk voor dat nieuwkomers het vak waarvoor ze zijn 716 
opgeleid kunnen uitoefenen. Persoonlijke begeleidingstrajecten richting erkenning 717 
van de behaalde diploma’s kunnen hier een oplossing voor bieden. 718 

• De nieuwe inburgeringswet legt de regie van de inburgering bij de gemeente. Wij 719 
pleiten voor een beleid op basis van redelijkheid en vertrouwen. 720 

  721 
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ZORG EN ONDERSTEUNING  722 
Kernwaarde: Passende zorg (in de breedste zin van het woord) voor iedereen.  723 
 724 
In goede gezondheid leven en oud worden. Dat is voor veel mensen een ideaal, maar is 725 
helaas voor veel mensen niet de realiteit. Daarom is een goed georganiseerde 726 
gezondheidszorg essentieel. Alle Almeerders, van jong tot oud, hebben recht op goede zorg. 727 
De Partij van de Arbeid omarmt een nieuwe brede kijk op gezondheid: positieve gezondheid. 728 
Dit model gaat niet alleen uit van fysieke gezondheid, maar kijkt naar zes verschillende 729 
dimensies. Voor een goede positieve gezondheid zijn de lichaamsfuncties, het mentaal 730 
welbevinden, zingeving, kwaliteit van het leven, sociaal participeren en het dagelijks 731 
functioneren belangrijk. Een probleem wordt in de gehele omvang en breedte opgepakt en 732 
het aantal aanspreekpunten wordt beperkt. Deze brede aanpak vraagt een nieuwe visie op 733 
de lokale (gezondheids-)zorg, een nieuw integraal beleid en een aanpassing van de 734 
gemeentelijke organisatie.  735 
 736 
Ook kijken we waar gezondheid en andere beleidsterreinen elkaar raken. Mensen die in 737 
armoede leven zijn bijvoorbeeld vaker ongezond en leven zelfs gemiddeld 7,5 jaar korter dan 738 
mensen met een hoog inkomen. Opgroeien in armoede leidt ook vaak tot een ongezonde 739 
levensstijl. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de kinderen in onze stad en zijn voor een 740 
voortvarende aanpak van deze problematiek.  741 
 742 
Hoe gaan we dit doen?  743 

• Wij vinden dat de gemeente bij het opstellen van beleid steeds na moet gaan of dit 744 
een bijdrage levert aan de bevordering van een positieve gezondheid.  745 

• Bij contact met de inwoner is de vraag: “bevorder ik met mijn inzet het welzijn van de 746 
persoon die tegenover mij zit?” leidend. 747 

• De ondersteuning in het sociaal en zorgdomein wordt niet langer geleid door 748 
systemen en algoritmen, maar door de menselijke maat. 749 

• Wij streven ernaar dat het gehele Sociaal Domein onder de verantwoordelijkheid 750 
komt van dezelfde wethouder.  751 

 752 

Medische zorg voor iedereen  753 
Medische zorg gaat niet om wat je wilt, maar om wat je nodig hebt. Het is dus geen markt, 754 
maar een basisvoorziening die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Geldgebrek mag geen 755 
reden zijn om niet van de zorg gebruik te maken. Op gemeentelijk niveau willen we de zorg 756 
zo goed mogelijk organiseren en (financiële) belemmeringen om gebruik te maken van de 757 
zorg wegnemen. Dit doen we bijvoorbeeld door het zorgen voor een betaalbare 758 
zorgverzekering voor minima. De risico’s van onverwachte medische kosten willen wij zoveel 759 
mogelijk wegnemen.  760 
 761 
Hoe gaan we dit doen?  762 

• Voor mensen met een laag inkomen biedt de gemeente een uitgebreide 763 
basisverzekering (incl. tandartskosten) aan tegen een zo gunstig mogelijke prijs. 764 

• We voegen preventiewerkers toe aan de wijkteams. Een goede en gezonde lifestyle 765 
draagt immers bij aan een goede gezondheid. 766 
 767 
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Jeugdzorg en jeugdbeleid  768 
De Almeerse jeugd verdient onze aandacht. Veel Almeerse jongeren maken op een manier 769 
gebruik van jeugdzorg. Dit heeft geleid tot forse overschrijdingen van de budgetten voor 770 
jeugdzorg. Op dit moment wordt Almere nog gecompenseerd door het rijk, maar de 771 
overschrijdingen lijken structureel.  Daarom moet wat de Partij van de Arbeid betreft 772 
onderzoek gedaan worden naar de manier waarop de jeugdzorg in Almere is georganiseerd. 773 
Uitgangspunt blijft altijd dat jongeren die zorg nodig hebben, deze moeten krijgen.  774 
 775 
Waar de jeugdzorg in Almere redelijk goed is gewaarborgd, zien we dat het Almeerse 776 
jeugdbeleid hier niet naadloos op aansluit en vaak versnipperd is. Voor ons staat tijdige, 777 
goede en passende zorg centraal. Preventie is belangrijk, dus vroegsignalering en tijdig 778 
ondersteunen staan voorop. Wij stimuleren dat de gemeente, jeugdzorg en de GGD het 779 
IJslandse model gaan omarmen. De nadruk ligt hierbij op de domeinen vrije tijd, gezin, 780 
school en de peergroep (vrienden en leeftijdsgenoten). Risicofactoren hierbinnen worden 781 
beperkt en beschermende factoren worden versterkt. Door het IJslandse model te 782 
introduceren worden jeugdbeleid en jeugdzorg beter geïntegreerd en krijgen Almeerse 783 
jongeren de ondersteuning die zij nodig hebben. Ook biedt dit model de gemeente een 784 
toegankelijke manier om wetenschap en lokale cijfers als basis te stellen voor het 785 
jeugdbeleid.  786 
 787 
In de afgelopen jaren is de samenwerking tussen gemeente, GGD, scholen, jongerenwerk, 788 
verslavingszorg, sportclubs en allerlei andere lokale organisaties enorm verbeterd. Helaas 789 
zien we toch dat een deel van de Almeerse jongeren wordt geconfronteerd met problemen 790 
die meer specialistische zorg vereisen. Deze zorg moet snel geboden kunnen worden en 791 
vindbaar zijn voor jongeren die dit nodig hebben. Daarom moet het loket voor zorgvragen 792 
voor jongeren makkelijk te vinden zijn en moeten wachttijden zoveel mogelijk 793 
teruggedrongen worden. Voor jongeren die niet geheel zelfstandig kunnen wonen moeten er 794 
voldoende plaatsen (begeleid wonen) beschikbaar zijn.  795 
 796 
Hoe gaan we dit doen?  797 

• Omdat voorkomen nu eenmaal beter is dan genezen handhaven we het aanbod van 798 
opvoedondersteuning, waarbij we vooral kijken naar wat de jongeren en hun ouders 799 
nodig hebben.  800 

• Wij willen dat er meer plaatsen voor begeleid wonen beschikbaar komen. 801 
• Indien we met een (kleine) investering een hoop leed en pijn bij mensen kun 802 

voorkomen dan zullen we dat doen. Temeer doordat daarmee vaak ook nog eens 803 
grote vervolgkosten voorkomen kunnen worden.  804 

• Omdat kinderen- en jongerenwerkers (vaak ervaringsdeskundigen) een belangrijke 805 
rol kunnen spelen bij het voorkomen van problemen willen wij hier meer op inzetten. 806 

• Het IJslands model wordt speerpunt van een geïntegreerde jeugdzorg en 807 
jeugdbeleid. 808 

 809 

Ouderenzorg  810 
Ouderen moeten, net als alle zorgvragers, zolang het mogelijk is in hun vertrouwde 811 
omgeving kunnen blijven. Dit vraagt om een nieuwe kijk op woningbouw, maar ook op de 812 
inrichting van de zorg. Veel ouderen, met name ouderen met dementie, worden er 813 
ongelukkig en onzeker van als zij iedere keer nieuwe gezichten zien als zij verzorgd worden. 814 
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Vooral op momenten van kwetsbare zorg, zoals hulp bij douchen of aankleden, is een 815 
bekend gezicht prettig. Dat voorkomt verwarring en daardoor neemt de kans op versnelling 816 
van bijvoorbeeld beginnende dementie af. Ook is het belangrijk dat ouderen tijdig zorg 817 
ontvangen. Zorg die uitblijft kan leiden tot verwaarlozing, met alle gevolgen van dien. De 818 
Partij van de Arbeid vindt dat de inrichting en de logistiek van de ouderenzorg hierop 819 
aangepast moeten worden.  820 
 821 
Hoe gaan we dit doen?  822 

• We brengen de behoefte aan thuiszorg beter in kaart.  823 
• Wij vragen van de zorgketen om eventuele zorgvraag proactief te signaleren. 824 
• Wij willen dat er voldoende geschikte woningen voor ouderen en zorgbehoevenden 825 

beschikbaar zijn  826 
• Uitgangspunt wordt dat bij de gemeentelijke contracten een klantvriendelijke logistiek, 827 

zoveel mogelijk een aanspreekpunt, wordt gewaarborgd.  828 
• Almere ontwikkelt zich als een dementievriendelijke gemeente en bereidt zich, 829 

bijvoorbeeld door voldoende woonvoorzieningen en ondersteuning voor 830 
mantelzorgers van dementerenden, voor op een grote toename van deze groep. 831 

 832 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)  833 
De gemeente is uitvoerder van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Een 834 
onderwerp waarvoor in Den Haag de richtlijnen worden vastgesteld, maar de gemeente de 835 
uitvoering regelt. Op dit moment regelen de wijkteams de toegang tot de WMO. Maar omdat 836 
er veel centraal wordt geregeld, lopen de wachttijden op. Wij pleiten ervoor om de wijkteams 837 
meer verantwoordelijkheid te geven en hun een budget ter beschikking te stellen, waarmee 838 
zij ondersteuning of mobiliteit in kunnen zetten. De hoogte van het budget is afhankelijk van 839 
de samenstelling van de wijk. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en de 840 
onderzoeksafdeling van de gemeente kunnen hierbij een belangrijke adviserende rol spelen.  841 
 842 
We zien dat de effectiviteit van andere maatschappelijke (WMO-)zorg ernstig wordt beperkt 843 
door schuldenproblematiek. Daarom is het nodig om bij meervoudige problematiek met 844 
voorrang schuldsanering na te streven.  845 
 846 
Hoe gaan we dit doen?  847 

• In navolging van andere Nederlandse gemeenten gaan we een inkomensafhankelijke 848 
WMO-bijdrage invoeren. 849 

• De wijkteams worden uitgebreid met bekwaam en bevoegd personeel, zodat 850 
ondersteuningsbesluiten direct genomen en uitgevoerd kunnen worden zonder veel 851 
bureaucratische regelgeving. 852 

• Deze wijkteams krijgen een voldoende bevolkingsvolgend budget ter beschikking ten 853 
behoeve van de daadwerkelijke uitvoering van de gevraagde ondersteuning. 854 

• De wijkteams en andere maatschappelijke partners zijn alert op eventuele financiële 855 
problemen en vragen daar dan op door.  856 

 857 

Daklozen en personen met verward gedrag  858 
Almere kent een vrij groot aantal dak- en thuislozen. Mensen slapen bij vrienden of familie, 859 
maar we zien ook mensen die noodgedwongen in bootjes verblijven of in de buitenlucht 860 
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slapen. De Partij van de Arbeid streeft ernaar dat niemand dakloos hoeft te zijn. Mensen die 861 
dakloos zijn verdienen ’s winters én ’s zomers een goede plaats om te overnachten. 862 
 863 
Onder de daklozen bevinden zich ook personen met verward gedrag. Zij hebben meer nodig 864 
dan alleen nachtopvang. Een probleem kan zijn dat zij passende zorg weigeren. Soms 865 
hebben zij slechte ervaringen of kampen zij met angsten en wantrouwen zij de (officiële) 866 
instanties. Wij stimuleren laagdrempelige hulp die hen weer vertrouwen kan geven, zodat 867 
deze zorgmijding opgelost wordt.  868 
 869 
Voor daklozen moet het mogelijk blijven om zich op een briefadres te kunnen registreren, 870 
omdat zij zonder briefadres geen bijstandsuitkering aan kunnen vragen, geen 871 
ziektekostenverzekering kunnen afsluiten en geen bankpas kunnen aanvragen.  872 
 873 
Hoe gaan we dit doen? 874 

• Samen met de partners in de stad die op dit moment de nachtopvang verzorgen 875 
willen wij kijken of de capaciteit voldoende is. Zo nodig zoeken wij naar 876 
mogelijkheden om dit uit te breiden. 877 

• In overleg en samenwerking met hulpverleners en specialisten op dit gebied kijken wij 878 
naar mogelijkheden om de opvang en begeleidwoonvoorzieningen voor personen 879 
met verward gedrag te verbeteren. 880 

 881 

Zinvolle daginvulling en arbeidsmatige dagbesteding  882 
Alle mensen willen hun dag op een zinvolle manier inrichten. Ook voor mensen die niet op 883 
eigen kracht deel kunnen nemen aan de maatschappij is het belangrijk om hun dagen een 884 
zinvolle invulling te kunnen geven. Wat een prettige en zinvolle invulling is, is voor iedereen 885 
anders. Daarom is flexibiliteit en maatwerk in de uitvoering noodzakelijk. Voor de Partij van 886 
de Arbeid is het uitgangspunt dat wie mee wil doen, daar de gelegenheid voor moet krijgen. 887 
Dat geldt voor ouderen, mensen met een lichte dementie, maar ook bijvoorbeeld voor 888 
mensen die dreigen te vereenzamen. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn in de wijk 889 
voor mensen om deel te nemen aan activiteiten.  890 
 891 
Bij arbeidsmatige dagbesteding hebben de activiteiten een arbeidsmatig karakter. Onder 892 
andere mensen met een psychiatrische problematiek, hersenletsel of een verstandelijke 893 
beperking maken hier gebruik van. Waar mogelijk worden de deelnemers aan arbeidsmatige 894 
dagbesteding richting een reguliere baan begeleid. Voldoende aanbod van dit soort 895 
werkzaamheden is dan ook zeer belangrijk.  896 
 897 
Hoe gaan we dit doen?  898 

• Wij zorgen voor de mogelijkheden voor mensen om mee te doen en een zinvolle 899 
dagbesteding te hebben. Dit stimuleert het gevoel van eigenwaarde. Wij 900 
ondersteunen organisaties die actief zijn op dit gebied.  901 

• Voor inwoners die, om welke reden dan ook, tijdelijk even niet in een reguliere baan 902 
terecht kunnen moet er, als zij dat willen, de mogelijkheid zijn om via arbeidsmatige 903 
dagbesteding de weg naar werk te kunnen hervinden. Wij willen met partners in de 904 
stad en met werkgevers nagaan op welke manier dit het beste opgepakt kan worden. 905 
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• Wij zijn voor uitbreiding van publieke voorzieningen, zoals fietsstallingen, conciërges 906 
in het basisonderwijs of buurthuizen en dergelijke. Ook willen wij dat “werken met 907 
perspectief”, zoals dat rond de Floriade wordt gedaan, wordt voortgezet.  908 

 909 

Vrijwilligers en mantelzorgers  910 
Vrijwilligers zijn onmisbaar. Zij zijn de smeerolie van de stad en daarom erg belangrijk. Ze 911 
zorgen ervoor dat verenigingen blijven draaien en ze helpen bij activiteiten in de stad. En niet 912 
in de laatste plaats helpen ze andere Almeerders, soms bekenden maar in sommige 913 
gevallen wildvreemden. Voor vrijwilligers is het belangrijk dat zij zich gewaardeerd voelen en 914 
dat ze gezien worden.  915 
 916 
We zien steeds vaker vrijwilligers verschijnen op plekken waar je eigenlijk een betaalde 917 
kracht zou verwachten. De Allgo bus van het centrum naar Nobelhorst en Oosterwold is wat 918 
de Partij van de Arbeid betreft zo'n voorbeeld. Wij willen niet dat betaalde arbeid op deze 919 
manier wordt verdrongen. Ook in de (mantel-)zorg zien we dit gebeuren. In toenemende 920 
mate vindt er, bijvoorbeeld bij de “Maatjesprojecten”, een verschuiving plaats van de formele 921 
zorg naar de informele zorg door vrijwilligers. Wij stellen paal en perk aan het inzetten van 922 
vrijwilligers als besparingsmaatregel. Vrijwilligers zijn geen manier om een begroting sluitend 923 
te kunnen krijgen. 924 
 925 
Almere heeft tienduizenden mantelzorgers die een hele grote maatschappelijke bijdrage 926 
leveren, vaak zonder dat ze het zelf beseffen. Mantelzorger zijn is geen eenvoudige opgave. 927 
Het vraagt in veel gevallen veel van mensen. Daarom is het van belang dat mantelzorgers 928 
passende ondersteuning en een adempauze kunnen krijgen wanneer zij dat nodig hebben. 929 
Dit is maatwerk. Soms helpt een weekendje weg, soms een dagje vrij van zorgtaken en weer 930 
andere mensen hebben behoefte aan wat extra inkomsten. De Partij van de Arbeid wil 931 
samen met onze maatschappelijke partners naar de mogelijkheden kijken om dit te 932 
realiseren. 933 
 934 
Hoe gaan we dit doen? 935 

• Wij willen meer inzet op het aanbieden van trainingen en cursussen voor vrijwilligers. 936 
• Vrijwilligers die activiteiten doen die betaalde arbeid verdringen en structureel van 937 

aard zijn worden daarvoor beloond op dezelfde manier waarop betaalde krachten, die 938 
hetzelfde werk doen, beloond worden.  939 

• We leveren maatwerk aan mantelzorgers, afhankelijk van datgene waar de 940 
mantelzorger behoefte aan heeft. Het geld dat we hiervoor van de rijksoverheid 941 
ontvangen komt volledig ten goede aan de mantelzorg. 942 

• Wij zorgen, samen met de vrijwilligersorganisaties, voor een gemeentelijk visie op 943 
vrijwilligersondersteuning. Hier moet voldoende budget voor worden vrijgemaakt. 944 

• Wij stellen vrijwilligersorganisaties in staat om Almeerders met GGZ- of 945 
verslavingsproblematiek beter te begeleiden. Daarbij moet ervoor worden gezorgd 946 
dat aan randvoorwaarden als kennis, tijd, geld en een gezamenlijk aanpak voldaan is. 947 

 948 
  949 
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EEN STERKE GEMEENTE VAN ONS ALLEMAAL  950 
Kernwaarde: Alle Almeerders voelen zich veilig en betrokken bij hun wijk en stad.  951 
 952 
De stad maken we samen. Samen zorgen we dat het in Almere prettig wonen en veilig is, 953 
samen zorgen we dat de wijken leefbaar zijn. Dat kan alleen maar als we zelf ook invloed 954 
hebben op wat er in de wijk, in de stad gebeurt. Wij willen bewoners meer betrekken bij de 955 
wijk en meer invloed geven.  956 
 957 
De korte geschiedenis van Almere maakt het een unieke stad. Waarin “oude” en nieuwe 958 
wijken een andere aanpak vragen als het gaat om de manier waarop inwoners bij hun wijk 959 
(en de stad) betrokken willen worden. Dat vraagt om een uniforme basis zodat iedereen in 960 
Almere weet op welke manier hij/zij invloed kan hebben in de wijk, maar ook om flexibiliteit 961 
om per wijk andere keuzes te maken.  962 
 963 
Een veilige stad maken we ook samen, daarom stimuleert de gemeente georganiseerde 964 
bewonersinitiatieven zoals buurtpreventieteams en whatsappgroepen. Zij spreken andere 965 
inwoners aan en leveren een belangrijke bijdrage aan het schoonhouden van de stad en het 966 
gevoel van veiligheid dat inwoners ervaren.  967 
 968 
Om bewoners te betrekken is het belangrijk dat er op tijd en in duidelijke taal met inwoners 969 
wordt gecommuniceerd. Daar zijn nog steeds stappen in te maken en daar gaan wij de 970 
komende raadsperiode dan ook extra aandacht aan besteden.  971 
 972 

Meer betrokkenheid en invloed van bewoners 973 
Wijkbewoners kennen hun buurt als geen ander, zij weten daarom ook wat de buurt nodig 974 
heeft. De Partij van de Arbeid stimuleert deze betrokkenheid en wil de bewoners meer 975 
zeggenschap geven over hun eigen wijk. De wijk is ook een plek waar wordt gespeeld en 976 
gesport en biedt een omgeving waarin kinderen veilig kunnen opgroeien. Er is een ruime 977 
mate van (goed onderhouden) groen en er zijn voldoende sport- en spelvoorzieningen voor 978 
alle leeftijdsgroepen. Buurtbewoners hebben goed zicht op de kwaliteit en het onderhoud 979 
hiervan en moeten daarom betrokken worden bij de plannen voor onderhoud, vernieuwing 980 
en vervanging. Wanneer aanpassingen nodig en gewenst zijn, ontstaat hier ook draagvlak 981 
voor.   982 
 983 
Het is essentieel dat de gemeente haar inwoners betrekt bij alles wat de gemeente doet. Zo 984 
zorgt de gemeente ervoor dat problemen in zicht zijn, de juiste aanpak wordt gekozen en er 985 
draagvlak voor bestaat. Dat gebeurt niet altijd vanzelf. Het nieuwe participatiebeleid is een 986 
goede eerste stap in de juiste richting. Wij willen bewoners eerder én beter betrekken bij 987 
nieuwe plannen voor de stad, niet alleen als het uitkomt, maar juist ook als plannen op kritiek 988 
kunnen rekenen. Het nieuwe participatiebeleid is wat de Partij van de Arbeid betreft, alleen 989 
niet genoeg. Wij willen investeren in nieuwe en innovatieve manieren van democratie en 990 
participatie. Daarbij houden we de basis in het oog: Betrokkenheid staat of valt met de 991 
begrijpelijkheid en toegankelijkheid van de gemeentelijke informatie voor iedereen.  992 
 993 
De komende jaren krijgen we in Almere steeds vaker te maken met inbreiding in bestaande 994 
wijken. Bewoners ervaren dit als een grote inbreuk op hun omgeving en voelen zich vaak 995 
overvallen. Bij dit soort plannen moeten bewoners dan ook in een vroeg stadium betrokken 996 
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worden. Niet vanuit de gedachte dat bewoners de plannen (altijd) kunnen tegenhouden, 997 
maar wel zodat bewoners invloed kunnen hebben op hoe de plannen eruitzien. We zullen 998 
ons er echter ook bij moeten neerleggen dat niet iedereen altijd tevredengesteld kan worden.  999 
 1000 
Bewonersplatforms kunnen een belangrijke rol spelen in een wijk. In sommige wijken gaat 1001 
dat heel goed, in andere wijken minder en in sommige wijken is er geen bewonersplatform. 1002 
Wat de Partij van de Arbeid betreft krijgen bewonersplatforms een formele status en moeten 1003 
zij bij belangrijke zaken, zoals groot onderhoud of inbreidingsplannen, altijd betrokken 1004 
worden. Ook mag een bewonersplatform gevraagd en ongevraagd advies geven aan 1005 
ambtenaren, B&W, de gemeenteraad en andere instellingen. Bewonersplatforms moeten 1006 
met alle partners afspraken kunnen maken over beheer, veiligheid en leefbaarheid van hun 1007 
wijk. Maatschappelijke partners (politie, corporaties, wijkteams, wijkmanagers, beheer en 1008 
onderhoud zitten regelmatig met bewonersplatforms om de tafel om informatie uit te wisselen 1009 
en wensen/problemen te inventariseren.  1010 
 1011 
Er is op dit moment geen officiële onafhankelijke instantie waar inwoners terecht kunnen met 1012 
klachten over participatie of die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geeft ten 1013 
aanzien van participatie. Bewonersparticipatie Almere (BPA), dat op dit moment uit enkele 1014 
vrijwilligers bestaat, moet daarom geprofessionaliseerd worden en een grotere en meer 1015 
formele rol krijgen om bewoners te ondersteunen bij participatietrajecten.  1016 
 1017 
Wijkinitiatieven door bewoners zijn enorm belangrijk bij het vergroten van sociale cohesie in 1018 
wijken en door veel eigen inzet weten bewoners veel te realiseren voor weinig geld. De 1019 
wijkbudgetten zijn een belangrijke aanjager voor bewonersinitiatieven in Almere. Dat moeten 1020 
we koesteren en versterken. 1021 
 1022 
Hoe gaan we dit doen? 1023 

• De gemeente neemt het voortouw om in iedere wijk een bewonersplatform te 1024 
realiseren en faciliteert dat.  1025 

• Bewonersplatforms krijgen een formele status als redelijkerwijs vastgesteld kan 1026 
worden dat het platform representatief is voor de wijk en de wijk actief bij haar werk 1027 
betrekt. 1028 

• De betrokkenheid van maatschappelijke partners (politie, wijkteams, wijkregisseurs 1029 
etc.) bij de bewonersplatforms wordt vergroot.  1030 

• We investeren in experimenten met nieuwe en innovatieve manieren van democratie 1031 
en participatie, bijvoorbeeld een bewonersplatform of wijkraad die door middel van 1032 
loting wordt samengesteld. 1033 

• Bij inbreidingsplannen worden bewoners nog vóór de ontwerpfase van een project 1034 
betrokken, zodat invloed uitgeoefend kan worden op de inhoud van de plannen. 1035 

• Burgerparticipatie Almere (BPA) krijgt als onafhankelijke organisatie hierin een 1036 
belangrijke rol. 1037 

• Wij willen meer bekendheid geven aan het 'right to challenge' dat bewoners hebben 1038 
om zaken in eigen beheer te nemen of besluiten van de gemeente aan te vechten. 1039 

• We willen de wijkbudgetten verruimen en structureel opnemen in de begroting zodat 1040 
inwoners weten waar ze op kunnen rekenen. Bewoners krijgen meer invloed op en 1041 
vrijheid over de wijze waarop ze het budget willen besteden. 1042 
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• Wij zorgen voor een toegankelijke gemeentelijke website, maar het moet ook altijd 1043 
mogelijk zijn om iemand aan de telefoon te krijgen. 1044 

• Wij zorgen ervoor dat informatie voor iedereen begrijpelijk en leesbaar is. Bij brieven, 1045 
folders en andere “papieren” uitingen zullen wij zorgen dit niet alleen wat inhoud 1046 
betreft gedaan wordt, maar ook qua grootte van het lettertype. 1047 

 1048 

Participatie bij de gemeenteraad – bestuurlijke vernieuwing  1049 
Almeerders moeten invloed hebben op het beleid dat in het stadhuis wordt gemaakt. Daarbij 1050 
wil de Partij van de Arbeid extra aandacht geven aan de stem van mensen die de politieke 1051 
wegen minder goed kennen. Participatie gaat niet alleen over tijdig geïnformeerd worden, 1052 
maar ook over invloed hebben. Te vaak hebben burgers het gevoel dat er over hun hoofden 1053 
wordt beslist. We zorgen dat burgers echt invloed kunnen hebben op het 1054 
besluitvormingsproces.  1055 
 1056 
Beleid wordt gemaakt voor de stad, zowel voor bewoners als bedrijven. Invloed op het beleid 1057 
kan alleen als de overheid ook open en transparant is. Het college moet inzicht geven in wat 1058 
de overwegingen zijn geweest bij de totstandkoming van beleid en beslissingen. 1059 
Documenten zijn openbaar tenzij er een legitieme reden is om ze geheim te houden.  1060 
 1061 
Wij vinden het belangrijk dat burgers die door onjuist overheidshandelen in de problemen 1062 
komen, meer bescherming en mogelijkheden krijgen om hun recht te halen. 1063 
 1064 
Steeds meer bevoegdheden van de gemeenteraad liggen bij regionale 1065 
samenwerkingsverbanden of zijn gedelegeerd aan het college. De afgelopen jaren hebben 1066 
we dit waar mogelijk al tegen het licht gehouden. Wij blijven hier kritisch op en zullen in 1067 
principe geen bevoegdheden van de raad weggeven aan het college of andere 1068 
bestuursorganen, waar mogelijk nemen we dat terug.  1069 
 1070 
Een voorbeeld van een samenwerkingsverband is de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De 1071 
Partij van de Arbeid is een voorstander van dit samenwerkingsverband omdat de opgaven 1072 
waar wij (allemaal) voor staan beter en efficiënter in een groter verband kunnen worden 1073 
aangepakt. Daarbij blijft wel voorop staan dat Almere baas over eigen grondbeleid blijft. 1074 
Iedere beslissing die binnen de MRA wordt genomen en die Almere raakt dient door de raad 1075 
goedgekeurd te worden. De MRA wordt geen vierde bestuurslaag naast Rijk, Provincie en 1076 
Gemeente.  1077 
 1078 
De Partij van de Arbeid wil dat er een collegeakkoord op hoofdlijnen wordt gesloten dat 1079 
uitgaat van hetgeen de stad nodig heeft en niet alleen maar vanuit de vraag welke financiële 1080 
middelen er zijn. Er moet, net als bij andere afspraken, van financiële afspraken afgeweken 1081 
kunnen worden als de situatie daar om vraagt en er een meerderheid van de raad voor is. 1082 
Wat de Partij van de Arbeid betreft mag de huidige strakke collegediscipline een tandje 1083 
minder.  1084 
 1085 
Hoe gaan we dit doen?  1086 

• We willen experimenteren met een burgerraad waarin Almeerders door middel van 1087 
loting worden gekozen. Burgerraadsleden kunnen gevraagd en ongevraagd advies 1088 
geven aan ambtenaren, het college en de raad. 1089 
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• Inspreken in de raad moet wat de Partij van de Arbeid betreft altijd kunnen, niet 1090 
alleen in de eerste vergadering dat een onderwerp op de agenda staat. Daar moeten 1091 
wel voorwaarden aan verbonden zijn. Het kan niet zo zijn dat inspreken wordt 1092 
gebruikt om het besluitvormingsproces onnodig te vertragen of te frustreren.  1093 

• Wij gaan door met spreekuren van de raad tijdens de politieke markt, waar burgers 1094 
terecht kunnen met vragen en klachten. Dit is tot op heden niet gebruikt als politiek 1095 
instrument en dat moet zo blijven. De griffie kiest welke raadsleden erbij zijn en 1096 
coördineert het proces.  1097 

• Wij willen een informatiecommissaris die ervoor moet zorgen dat de gemeente open 1098 
en transparant is. De commissaris rapporteert jaarlijks aan de raad hoe de 1099 
informatiehuishouding ervoor staat. Dat is ook relevant gezien de slechte staat van 1100 
het gemeentelijke archief in Almere.  1101 

• Wij inventariseren welke bevoegdheden van de raad in het verleden zijn 1102 
weggegeven, waar nodig repareren we dat.  1103 

• Wij zijn voor een collegeakkoord op hoofdlijnen en met financiële ruimte voor alle 1104 
onderdelen en potentiële innovaties. 1105 

 1106 

Veiligheid  1107 
Veiligheid is van groot belang en raakt ons allemaal. Het is een belangrijke voorwaarde om 1108 
een aantrekkelijke stad te zijn. Almere is voor de achtste stad van Nederland relatief veilig, 1109 
maar we zijn wel een grote stad met de problematiek die bij een grote stad komt kijken. 1110 
Hoewel het statistisch niet te onderbouwen is, voelen mensen zich steeds onveiliger. Dat 1111 
kunnen we niet negeren. Daarom investeren we in maatregelen die het gevoel van veiligheid 1112 
vergroten, zoals verlichting maar ook buurtpreventieteams en de inzet van wijkagenten.  1113 
 1114 
De georganiseerde misdaad is een probleem dat aangepakt moet worden. Ondermijning van 1115 
de samenleving én overheid moeten we tegengaan. Waar mogelijk zetten we de BIBOB-1116 
procedure in om louche ondernemers te weren.  1117 
 1118 
Naast veiligheid vinden wij privacy van burgers belangrijk. Daarom zijn we terughoudend in 1119 
het nemen van maatregelen die de privacy van mensen aantast. Preventief fouilleren doen 1120 
we alleen als er een concrete dreiging is en cameratoezicht zetten we alleen in als het echt 1121 
niet anders kan.  1122 
 1123 
Organisaties en overheden verzamelen en gebruiken steeds meer data. Waar dit veel 1124 
kansen biedt, zien we dat dit ook risico's met zich meebrengt. Bovendien is niet altijd 1125 
duidelijk welke data voor welk doel gebruikt wordt. Almere is een Smart City, maar dit moet 1126 
ook controleerbaar zijn. Vooral gedurende de coronacrisis heeft digitalisering (internet) een 1127 
grote rol gespeeld. De gemeente moet inspelen op de kansen die dit biedt. Digitale delicten 1128 
zoals hacking of phishing komen steeds vaker voor. Jaarlijks worden steeds meer mensen 1129 
het slachtoffer van (online) identiteitsfraude en worden organisaties vaker gedwongen om 1130 
losgeld te betalen voor toegang tot hun eigen digitale infrastructuur. Daarnaast zijn inwoners 1131 
en ondernemers zich vaak niet bewust van de ontwikkelingen binnen de digitale criminaliteit 1132 
en lopen daardoor meer risico. Cybercrime heeft een grote impact op de zowel privacy als de 1133 
veiligheid en moet daarom hard aangepakt worden.  1134 
 1135 
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Het huidige beleid rond de verkoop van wiet en wietproductie is tweeslachtig. Verkopen is 1136 
toegestaan (zij het gereguleerd), maar produceren niet. Dat leidt ertoe dat legitieme 1137 
ondernemers gedwongen worden om zaken te doen met de onderwereld. Het risico op 1138 
ondermijning is daarbij heel groot. Daarom zijn we blij dat Almere meedoet met het landelijk 1139 
experiment “gesloten coffeeshopketen”. Dat experiment zou echter wel een stuk eenvoudiger 1140 
mogen om de kans op succes te vergroten. 1141 
 1142 
Geweld op straat zorgt voor onrust en verhoogt een gevoel van onveiligheid. Dit komt een 1143 
inclusieve samenleving niet ten goede. We hebben het dan over fysiek geweld, al dan niet 1144 
met wapens, maar ook over verbaal geweld. Het is het gevolg van een samenleving die 1145 
verruwt. De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat hier op scholen, in de samenleving 1146 
en in de politiek het gesprek over gevoerd wordt. 1147 
 1148 
Het komt steeds vaker voor dat jongeren betrokken raken bij de instapdelicten. De kleine 1149 
klusjes die eenieder zonder criminele ervaring kan uitvoeren. Het wegbrengen van een tasje, 1150 
het verzamelen van telefoonnummers of het maken van foto's en filmpjes. Soms weten deze 1151 
jongeren niet eens dat ze deel uitmaken van een groter geheel en helaas betekent dit voor 1152 
veel jongeren toch een eerste kruisje, soms een strafblad en in het ergste geval het begin 1153 
van een criminele carrière. Preventief gaan we de bron van dit soort overtredingen 1154 
aanpakken.  1155 
 1156 
De Partij van de Arbeid kiest voor preventie boven repressie. Want voorkomen is beter dan 1157 
genezen. Goede gedrag willen wij belonen. Een groot probleem in Almere is dat de plegers 1158 
van geweld bovengemiddeld vaak jongeren zijn. De drillrap-cultuur in Almere is groot en 1159 
brengt gewelddadig en ondermijnend gedrag vanuit heel Europa naar Almere. Op dit 1160 
moment zien we dat jongerenwerkers vaak reactief werken, ze gaan gericht af op 1161 
problematische situaties. Wij zouden graag zien dat ze meer preventief werken.  1162 
 1163 
Almere is de gemeente met relatief gezien de meeste meldingen over huiselijk geweld en 1164 
kindermishandeling. Huiselijk geweld vindt in alle lagen van de bevolking plaats. Het lastige 1165 
is dat dit geweld zich voornamelijk 'achter de voordeur' voordoet. Dit maakt het minder 1166 
zichtbaar en moeilijk om aan te pakken, zeker als het over kindermishandeling gaat. Het is 1167 
belangrijk voor de omgeving om signalen van mishandeling en huiselijk geweld te herkennen 1168 
en bespreekbaar te maken. De Partij van de Arbeid onderschrijft de aanpak die door de Blijf-1169 
Groep wordt gehanteerd: niet alleen opvang maar ook aanpakken van de onderliggende 1170 
problematiek. Daarbij hoort dat er voldoende opvang en behandeling/begeleiding moet zijn. 1171 
 1172 
Hoe gaan we dit doen? 1173 

• Almere heeft te weinig agenten in vergelijking met andere grote steden, wij blijven via 1174 
het college continu druk zetten op de Rijksoverheid om Almere meer politiecapaciteit 1175 
te geven. Wij lobbyen ook bij de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer en vragen 1176 
andere partijen hetzelfde te doen bij hun Tweede Kamerfractie. 1177 

• Wij zijn tegen preventief fouilleren. Het is weinig effectief en de schaarse 1178 
politiecapaciteit die we hebben kunnen we beter gebruiken om gericht misdaad tegen 1179 
te gaan. Hetzelfde is van toepassing op wapeninleveracties. 1180 

• Almere realiseert een openbaar register van algoritmes. In dit register worden alle 1181 
algoritmes die de gemeente gebruikt en, waar mogelijk, ook die van de 1182 
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maatschappelijke partners opgenomen. Dit draagt bij aan de transparantie en het 1183 
vertrouwen in de overheid.  1184 

• We geven sturing en vorm aan een betere informatievoorziening voor zowel inwoners 1185 
als organisaties. Daarnaast willen we meer investeren in digitale veiligheid.  1186 

• Kunstmatige intelligentie wordt alleen ingezet als dit verantwoord en betrouwbaar 1187 
kan, met respect voor de privacy van Almeerders, Almeerse organisaties en 1188 
bezoekers van Almere.  1189 

• Wij betrekken burgers, bijvoorbeeld door middel van buurtpreventie teams, bij de 1190 
veiligheid in hun eigen buurt.  1191 

• Wij willen meer inzet van wijkagenten, die niet steeds overgeplaatst worden, zodat zij 1192 
hun buurt en de buurtbewoners leren kennen.  1193 

• We pakken de problematiek rondom instapdelicten bij jongeren aan. Dit doen we 1194 
door in beeld te brengen wat jongeren in Almere die eerste stap laat maken en te 1195 
investeren in maatschappelijke ondersteuning op die punten. 1196 

• De gerichte acties tegen geweld onder jongeren, zoals de actie tegen wapenbezit, 1197 
steunen wij. Dat doen we in nauwe samenwerking met het veiligheidshuis en 1198 
jeugdwerk van de Schoor. Wij vinden dat er meer (ambulante) jongerenwerkers nodig 1199 
zijn om niet alleen reactief maar ook preventief te kunnen werken. 1200 

• Wij betrekken huisartsen, scholen, maatschappelijke organisaties en wijkteams bij het 1201 
herkennen en erkennen van huiselijk geweld en zorgen ervoor dat ze dit kunnen 1202 
melden. Om het probleem op te lossen is een brede aanpak nodig die kijkt naar de 1203 
totale problematiek die zich rond een gezin afspeelt. 1204 

  1205 
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EEN STAD VOL ACTIVITEITEN  1206 
Kernwaarde: Voor alle Almeerders is er voldoende aanbod aan sport, ontspanning en cultuur  1207 
 1208 
Een stad is niet alleen om te wonen en te werken. Je moet je er ook in kunnen vermaken en 1209 
creatief kunnen zijn. Daarom moeten er voldoende mogelijkheden zijn om te sporten, te 1210 
ontspannen en cultuur te beleven. Belangrijk is ook dat die voorzieningen voor iedereen 1211 
toegankelijk en bereikbaar zijn. Want Almere kent een breed aanbod aan sport en cultuur, 1212 
maar voor kinderen die opgroeien in armoede (in Almere zijn dat er meer dan 7.000) is dat 1213 
aanbod vaak buiten bereik. Daarom hebben wij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. De Partij 1214 
van de Arbeid wil ervoor zorgen dat alle kinderen die een beroep doen op het fonds 1215 
geholpen kunnen worden. Dat mag verder gaan dan alleen een vergoeding van de 1216 
contributie, want ook het aanschaffen van materialen (schoenen, kleding, hulpmiddelen) is 1217 
vaak niet mogelijk.  1218 
 1219 

Kunst en cultuur maken we zelf  1220 
Almere kent niet één cultuur. Wij omarmen de diversiteit, want diversiteit maakt Almere een 1221 
mooie en fijne stad om te wonen. Kunst en cultuur verbinden mensen, maar zetten ook aan 1222 
tot nadenken. Wij stimuleren diverse kunstvormen: van architectuur tot poëzie, van 1223 
beeldende kunst tot theater en muziek. Voor de Partij van de Arbeid is het belangrijk dat 1224 
cultuur zich in vele vormen kan uiten en dat kunst betaalbaar en toegankelijk is voor 1225 
iedereen, met name voor jongeren. Almere is hierin innovatief.  1226 
 1227 
In een jonge stad als Almere is erfgoed van een andere orde dan in steden met een lange 1228 
historie. Toch zijn er ook in Almere gebouwen die in de geschiedenis van Almere 1229 
gezichtsbepalend zijn (geweest). Daarom wil de Partij van de Arbeid dat er een inventarisatie 1230 
gemaakt wordt van panden die de geschiedenis van Almere beschrijven. Met elkaar moeten 1231 
we vervolgens bepalen hoe we dit voor de toekomst behouden.  1232 
 1233 
Kunst (theater, musea, kunstwerken) leveren een bijdrage aan de leefbaarheid van een stad 1234 
en kunnen ook toeristisch van belang zijn. Kunst is echter ook een afspiegeling van de 1235 
bevolking van een stad. Daarom pleiten wij ervoor dat wij kunst stimuleren die bij de stad 1236 
past. Wat ons betreft is een groot en duur museum niet iets waar in Almere behoefte aan is.  1237 
 1238 
De Partij van de Arbeid is voor de invoering van een stadspas/Almerepas. Een dergelijke pas 1239 
kan het voor mensen die zich dat anders niet kunnen veroorloven mogelijk maken wél die 1240 
kunst- of cultuuractiviteiten te bezoeken. Het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur vinden wij 1241 
net zo belangrijk. Dat willen we behouden en zelfs uitbreiden zodat elk kind, ook als het met 1242 
armoede te maken heeft, aan cultuur kan doen en/of kan sporten.  1243 
 1244 
Hoe gaan we dit doen? 1245 

• Wij vullen het Jeugdfonds Sport en Cultuur aan zodat alle kinderen in Almere kunnen 1246 
sporten of aan cultuur kunnen doen. 1247 

• De Partij van de Arbeid is voor de invoering van een stadspas, zodat alle 1248 
kunst(zinnige) en cultuuractiviteiten voor iedereen toegankelijk zijn.  1249 

• Wij maken een inventarisatie van belangrijke gebouwen die gezichtsbepalend zijn 1250 
voor Almere, daarna bekijken we per gebouw wat nodig is om het te behouden. 1251 
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• We willen het kunst- en cultuuraanbod vergroten. De Partij van de Arbeid geeft 1252 
daarbij de voorkeur aan een kleine kunsthal/museum met wisselende 1253 
tentoonstellingen boven een groot en duur museum dat vooral voor de toeristen van 1254 
buitenaf interessant moet zijn. 1255 

• We zorgen ervoor dat artistieke broedplaatsen verspreid over de stad beschikbaar 1256 
zijn. Dit doen we bij voorkeur in de nabijheid van kennisinstellingen. 1257 

• We zorgen voor goede mogelijkheden voor Street art.  1258 
• Aan het KAF wordt via de subsidieregeling opgelegd om een programmering voor 1259 

alle groepen en leeftijden te maken. 1260 
• Almeerders die zich met de wetenschap bezig houden geven we een plek om dat 1261 

(met elkaar) te doen. Een laagdrempelige mogelijkheid is om Casa (Culture, Art, 1262 
Science, Almere) Casla hierbij te betrekken. 1263 

 1264 
Sport en ontspanning voor iedereen  1265 
Sport en bewegen zijn voor iedereen belangrijk, het is goed voor je (mentale) gezondheid en 1266 
het levert sociale contacten op. Er zijn nog steeds veel mensen die om verschillende 1267 
redenen weinig bewegen of niet sporten, het inkomen is daarbij veelal de bepalende factor. 1268 
Wat de Partij van de Arbeid betreft mag inkomen geen reden zijn om wel of niet te kunnen 1269 
sporten. Ook voor mensen met een beperking zijn de voorzieningen schaars: sport moet 1270 
voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn.  1271 
 1272 
Almere heeft veel toptalent binnen haar stadsgrenzen. Topsporters kunnen een voorbeeld 1273 
zijn voor kinderen en jongeren. De Partij van de Arbeid ondersteunt daarom het Almeers 1274 
Kenniscentrum Talent (AKT) bij de ontwikkeling en begeleiding van toptalent in Almere. 1275 
Topsport is echter geen doel op zich, de Partij van de Arbeid vindt dat topsport aanvullend 1276 
en ondersteunend moet zijn op het aanbod van breedtesport. Niet andersom, zoals je nu 1277 
vaak ziet.  1278 
 1279 
Sportverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan het met elkaar sporten. De Partij van 1280 
de Arbeid wil, omdat hiermee de sociale cohesie bevorderd wordt, onderzoeken op welke 1281 
wijze met elkaar sporten gestimuleerd kan worden. De twee belangrijkste drempels zijn: de 1282 
hoogte van de kosten voor verenigingen en gebrek aan vrijwilligers.  1283 
 1284 
De gemeente Almere geeft ongeveer 15% minder geld uit aan sport dan andere 100.000+ 1285 
gemeenten. Mede daardoor heeft Almere een tekort aan zwemwater en is de druk op 1286 
sporthallen en gymzalen enorm hoog. Om op het gemiddelde van Nederland te komen moet 1287 
er ongeveer € 2 miljoen euro per jaar aan het budget toegevoegd worden.  1288 
 1289 
Een actieve stad is ook een stad met voldoende recreatieve mogelijkheden voor haar 1290 
inwoners. Onze stad leent zich als geen ander voor een breed aanbod aan dit soort 1291 
mogelijkheden. Ook is er voldoende ruimte voor het realiseren van grootschalige 1292 
evenementen. Bij een stad met de omvang en de ruimte van Almere hoort dan ook een 1293 
breed aanbod.  1294 
 1295 
Hoe gaan we dit doen?  1296 

• Wij willen de achterstand op andere grote steden inlopen en het sportbudget naar 1297 
hetzelfde niveau brengen als andere grote steden (relatief naar inwonertal).  1298 
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• Het buitenzwembad komt er. Wij zijn voor het zogenaamde scenario 4, een groot 1299 
zwembad met regionale aantrekkingskracht. 1300 

• Wij willen dat het beschikbare zwemwater wordt uitgebreid en dat er geen strandjes 1301 
meer verdwijnen ten behoeve van andere voorzieningen. 1302 

• Wij willen uitbreiding van de mogelijkheden voor gehandicaptensport. 1303 
• Wij zorgen ervoor dat laagdrempelige activiteiten (zoals de Cruyffcourts) voor 1304 

iedereen binnen een redelijke afstand beschikbaar zijn.  1305 
• Door verlaging van de kosten en verbetering van de verenigingsstructuur moet de 1306 

drempel om lid te worden verlaagd worden. 1307 
• Vanuit het Sportbedrijf worden trainingen ter ondersteuning van vrijwilligers bij 1308 

verenigingen georganiseerd.  1309 
• De aanwezige sportvoorzieningen moeten beter worden benut. Dit zou goed in het 1310 

eerdergenoemde IJslands model passen. Wij willen dat de mogelijkheden worden 1311 
onderzocht. 1312 

  1313 
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FINANCIEEL VERANTWOORD  1314 
 1315 
Almere staat er financieel goed voor. Onze reserve ligt ruim boven het door de accountant 1316 
geadviseerde niveau. Daarnaast zijn onze schulden in 8 jaar tijd van 105% van de begroting 1317 
gedaald naar ongeveer 50% van de begroting. Dat geeft ons de financiële slagkracht en 1318 
ruimte om de problemen van de stad echt aan te pakken. De gemeente is namelijk geen 1319 
bank met als doel om op de centen te passen, maar is er om een mooie en leefbare stad te 1320 
realiseren waar plek is voor iedereen.  1321 
 1322 
De Partij van de Arbeid is van mening dat het college bij het opstellen van de begroting te 1323 
voorzichtig is, waardoor onze financiële positie slechter lijkt dan deze in werkelijkheid is. 1324 
Nagenoeg elk jaar geeft de begroting aan dat we geld tekortkomen, maar bij het resultaat 1325 
zien wij steevast een positief resultaat. Dat lijkt goed, maar als een (te) sombere begroting 1326 
geleid heeft tot pijnlijke bezuinigingen betekent dit dat de gemeente haar inwoners eigenlijk 1327 
tekort heeft gedaan.  1328 
 1329 
Een belangrijke oorzaak van deze afwijkingen ligt erin dat de grondopbrengsten niet in de 1330 
begroting, maar wel in het resultaat opgenomen worden. In de komende raadsperiode 1331 
vinden wij dat de begroting qua uitgaven maar ook qua inkomsten realistisch moet worden 1332 
ingestoken. Daarnaast staat er een spaardoel van 10 miljoen in de begroting, wat het beeld 1333 
nog verder vertekent. Wij vinden dat tekorten weergegeven moeten worden door uit te gaan 1334 
van een lager spaardoel. Vervolgens kan de raad besluiten om te bezuinigen en daarmee 1335 
het spaardoel aan te vullen.  1336 
 1337 
Onze goede financiële uitgangspositie wil niet zeggen dat Almere geen uitdagingen kent. We 1338 
hebben onvoldoende gespaard voor groot onderhoud en ook voor schoolgebouwen moet de 1339 
komende jaren veel geld apart gezet worden. Daarnaast moet er bijvoorbeeld geïnvesteerd 1340 
worden in jeugdzorg. Aangezien de gemeente er financieel goed voor staat, is bezuinigen op 1341 
het Sociaal Domein voor de Partij van de Arbeid niet acceptabel. Sterker nog, wij willen de 1342 
bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd terugdraaien. Als de verwachting van 1343 
de Partij van de Arbeid over een efficiëntere aanpak rond de jeugdzorg uitkomt, kan hierop 1344 
wellicht geld bespaard worden. Dit geld komt goed van pas om wat ruimte te scheppen in 1345 
andere onderdelen van het sociaal domein.  1346 
 1347 
Hoe gaan we dit doen? 1348 

• Wij zorgen voor minder, duurbetaalde externe inhuur op het stadhuis. Daarmee wordt 1349 
kennisverlies voorkomen. Wij willen dat de gemeente deze mensen vaker in vaste 1350 
dienst aanneemt.  1351 

 1352 

Grondbeleid geen winstmachine  1353 
Almere heeft een hele grote grondportefeuille die bijna één miljard euro waard is. Op dit 1354 
moment vaart Almere een hele conservatieve koers, die erop gericht is om zo min mogelijk 1355 
risico te lopen en zoveel mogelijk geld te verdienen. Voor ons is grondbeleid geen 1356 
winstmachine, maar een middel om onze doelen met betrekking tot de woningmarkt te 1357 
bereiken: een betaalbaar huis voor iedereen. De grond en de waarde ervan kunnen we 1358 
gebruiken om problemen op de woningmarkt tegen te gaan. Maar ook om structurele 1359 
inkomsten te genereren die we kunnen uitgeven aan (sociale) voorzieningen. Eén van de 1360 
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mogelijkheden om dat te doen is door grond in erfpacht uit te geven. Dan loopt Almere het 1361 
eenmalige verkoopbedrag mis, maar kunnen we jaarlijks erfpacht incasseren. Een 1362 
verstandige keuze voor de langere termijn dus. 1363 
 1364 
Hoe gaan we dit doen?  1365 

• Winst is niet meer het belangrijkste doel van het grondbedrijf, in plaats daarvan 1366 
gebruiken we het grondbeleid om meer sociale- en middeldure huurwoningen te 1367 
realiseren. 1368 

• We onderzoeken de mogelijkheden om structurele inkomsten te genereren met ons 1369 
grondbeleid. (Dat kan bijvoorbeeld door middel van erfpacht). 1370 

 1371 

Lokale lasten (voor burgers)  1372 
Wij streven ernaar dat lokale lasten niet stijgen met meer dan de jaarlijkse inflatie. We sluiten 1373 
echter niet uit dat we de Onroerend Zaakbelasting (OZB) verhogen. Verhoging van de OZB 1374 
is de minst oneerlijke manier om de lasten te verhogen, omdat de mensen met de duurste 1375 
huizen de grootste stijging zullen zien. We helpen mensen die door de hogere OZB in de 1376 
problemen komen.  1377 
 1378 
Almere heeft in vergelijking met andere steden een erg hoog serviceniveau wat betreft de 1379 
afvalinzameling. Dat zal de komende jaren zo blijven. Door te kiezen voor nascheiding 1380 
(gebruiksgemak) lopen we echter wel het risico dat de lasten licht zullen stijgen. Voor ons 1381 
geldt echter dat een goede service en een schone stad voorop staan.  1382 
 1383 
Hoe gaan we dit doen? 1384 

• Wanneer we noodgedwongen lasten moeten verhogen dan zullen we de lasten op 1385 
basis van draagkracht verdelen vanuit het principe van de sterkste schouders. 1386 

 1387 
Partners van de gemeente weten waar ze aan toe zijn, geen verborgen bezuinigingen  1388 
Subsidies voor (institutionele) partners van de gemeente worden bijna altijd voor een jaar 1389 
toegekend. Dat gebeurt bij het vaststellen van de begroting in november/december. Hierdoor 1390 
weten partners altijd pas heel laat welke activiteit ze het jaar erop kunnen ondernemen. En in 1391 
sommige vallen zelf of ze het volgende jaar nog bestaan. Dit geeft problemen met 1392 
arbeidscontracten, huurcontracten en andere verplichtingen die al eerder in het jaar 1393 
aangegaan moeten worden. Wij willen die onzekerheid wegnemen door subsidies waar 1394 
mogelijk voor meerdere jaren toe te kennen. Daarom willen wij voor projecten/activiteiten die 1395 
meerdere jaren lopen naar een ander financieringsmodel, waarbij de subsidie (deels) voor 1396 
een langere periode worden toegekend en waarbij jaarlijks vastgesteld wordt of de 1397 
subsidieperiode wordt verlengd.  1398 
 1399 
In het verleden is vaak besloten om partners van de gemeente niet te compenseren voor 1400 
inflatie, terwijl de gemeente dat wel voor haar eigen budgetten doet. Dat betekent dat we op 1401 
die manier in feite elk jaar bezuinigen op onze partners, die zich veelal met sociale 1402 
voorzieningen bezighouden. De Partij van de Arbeid wil af van deze verborgen manier van 1403 
bezuinigen.  1404 
 1405 
 1406 
 1407 
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Hoe gaan we dit doen?  1408 
• Wij willen in de subsidieverordening opnemen welke projecten/activiteiten in 1409 

aanmerking komen voor langjarige subsidieovereenkomsten, welk deel van de 1410 
subsidie structureel is en voor welke kosten deze gebruikt mogen worden. 1411 

• Wij beperken de administratieve lasten rond het afleggen van verantwoording voor de 1412 
organisaties waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft.  1413 

 1414 

Fonds Verstedelijking Almere  1415 
Almere heeft een grote groeiopdracht voor de komende decennia. In relatief korte tijd 1416 
moeten er 60.000 woningen bijgebouwd worden om te voldoen aan de enorme vraag in de 1417 
Randstad en Flevoland. Maar een stad is natuurlijk niet alleen een verzameling woningen. 1418 
Om een echte stad te worden, waarin het fijn is om te wonen, werken en recreëren, is er 1419 
meer nodig. Daarom is het Fonds Verstedelijking Almere in het leven geroepen. Met dit 1420 
Fonds slaan de gemeente Almere, de provincie Flevoland en het Rijk de handen ineen om 1421 
samen Almere 2.0 te realiseren: een aantrekkelijke en volwaardige stad met veel 1422 
voorzieningen voor bewoners én bezoekers. Wat de Partij van de Arbeid betreft zetten we 1423 
het Fonds Verstedelijking Almere in om de kernkwaliteiten van Almere te versterken en 1424 
daarnaast te werken aan de ontwikkeling van aantrekkelijke voorzieningen. Daarbij staan het 1425 
groenblauwe karakter van de stad (natuur en water) en duurzaamheid centraal. De 1426 
investeringen die gedaan zijn voor de Floriade krijgen een vaste basis in de stad. Maar ook 1427 
moet er geïnvesteerd worden in culturele voorzieningen en goed onderwijs. Zo zorgen we 1428 
ervoor dat Almere een complete stad wordt. 1429 


