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VOORWOORD
Met gepaste trots presenteren wij u ons verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadperiode 2022 - 2026. Een
verkiezingsprogramma dat mede door input van leden en maatschappelijke organisaties tot stand is gekomen.
Wij vinden Almere de leukste en mooiste stad van Nederland, maar realiseren ons dat dit niet voor iedereen geldt.
Wanneer je in armoede of in schulden leeft, of de energiekosten vanwege de hoge prijs niet meer kunt betalen,
dan weet je dat er nog veel te verbeteren valt. Met deze gedachten in ons achterhoofd is dit programma tot stand
gekomen. Daarbij ons vanzelfsprekend wel realiserend dat wij hier, in dit stipje op onze planeet, alleen op lokaal
niveau problemen kunnen oplossen. Onze burgers staan hierbij centraal.
Voor de Partij van de Arbeid Almere zijn bestaanszekerheid en solidariteit twee belangrijke pijlers voor de politiek
die we willen bedrijven. Dit doen wij bovendien vanuit vertrouwen in mensen; niet de procedures en wetten zijn –
leidend maar de burger staat voorop.
Bestaanszekerheid betekent dat je voldoende middelen moet hebben om een normaal leven te kunnen leiden, dat
je een dak boven je hoofd hebt en dat je mee kunt doen in de maatschappij en voldoende inkomen hebt om aan je
basisbehoefte te voldoen.
Solidariteit betekent dat wij van onze inwoners (en dus ook van ons zelf!) vragen om naar anderen om te kijken; we
doen het met elkaar. Met elkaar maken we de stad duurzaam, leefbaar en veilig. Kortom een fijne stad om in te
wonen en te werken.
De Partij van de Arbeid Almere vindt dat wonen, goede zorg en goed en passend onderwijs burgerrechten zijn.
Voor zover het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij de marktwerking op deze terreinen beperken. Naast een
nieuwe woonvisie, willen wij ook een sociale visie en een onderwijsvisie introduceren. Visies waarin de grenzen
van onze beleidsruimte worden opgezocht en die richting geven aan het beleid dat wij willen voeren.
Voorwaarden om met elkaar de stad te maken zijn echte inspraak en betrokkenheid. Met de komst van de
Omgevingsvisie wordt deze inspraak wettelijk verankerd. Maar wij willen meer; wij willen over 4 jaar een goed
georganiseerde en innovatieve medezeggenschapsstructuur in de stad hebben opgetuigd. Een structuur waarin
echte inspraak leidend is en waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de Gemeenteraad in stand blijft.
Inspraak is gebaat bij politieke ruimte, dichtgetimmerde coalitie-akkoorden beperken deze. Daarom pleiten wij voor
een coalitie-akkoord op hoofdlijnen. Een akkoord dat (ook financiële) ruimte laat om met de actualiteit (echter niet
met de waan van de dag) mee te bewegen. Een akkoord dat in een transparant proces tot stand komt en waarin de
keuzes worden onderbouwd.
Wij hopen dat u zich in dit programma kunt vinden, de waarde hiervan inziet en massaal op onze partij gaat
stemmen. Want met elkaar maken we de stad.
Met verwachtingsvolle groet,
Ineke Smidt
Voorzitter Partij van de Arbeid Almere
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WE DOEN HET MET ELKAAR
Nederland kent een lange geschiedenis als het gaat over wooncrisis. In 1955 liet de PvdA het kabinet Drees 2
vallen omdat we het niet konden verkroppen dat de huren werden verhoogd en de belasting verlaagd. De rijken
zouden daarvan het meeste profiteren. En in de jaren 80 was het Jan Schaefer die met zijn uitspraak "In
geouwehoer kun je niet wonen" (Of in gelul kan je niet wonen, het internet is daar niet over uit) als wethouder een
bouwprogramma in gang zette waarmee Amsterdam in één jaar 10.000 woningen bouwde, waarvan het merendeel
sociale huur was.
Net als toen hebben we te maken met een wooncrisis. Onderzoeken over het tekort aan woningen lopen uiteen
van 300.000 tot 1 miljoen. En net als toen wil de PvdA vooropgaan in het bestrijden van de wooncrisis. Alles begint
immers bij een woning. Het hebben van een eigen en veilige plek is cruciaal voor het welzijn van mensen. We zien
dat als mensen geen eigen plek hebben, dat er problemen ontstaan en waar er al problemen waren, daar worden
die steeds ernstiger. Dat heeft een grote impact op ons sociale vangnet en het maakt mensen diepongelukkig.
Naast het tekort aan woningen, dat de druk dus verhoogt, zien we ook dat er de afgelopen jaren is bezuinigd op
het sociale vangnet in Almere. Dat kunnen wij als PvdA'ers niet verkroppen. Zeker aangezien het Almere financieel
voor de wind gaat. Wij willen daarom investeren in woningbouw en vinden bezuinigingen op het sociaal domein
niet acceptabel. De wooncrisis is echter niet de enige crisis waar we mee te maken hebben. Er is ook een
klimaatcrisis en dat dwingt ons ertoe dat we alles wat we van nu af doen, op een zo duurzaam mogelijke manier
doen. Dat mag alleen niet leiden tot een verdieping van de kloof tussen arm en rijk en we moeten dus goed kijken
waar de kosten terecht komen.
Wij willen ook uitgaan van vertrouwen, bij het opstellen en de uitvoering van het beleid moet dit het uitgangspunt
zijn. Alleen als je mensen vertrouwt, kun je om vertrouwen terugvragen. Het vertrouwen in de politiek en de
gemeente moet worden verhoogd. Mede daarom willen wij naar een andere bestuurscultuur waarin burgers het
roer in handen hebben over hun eigen wijk. Maar ook willen we mensen de kans geven om invloed uit te oefenen
op de politiek en daarmee de koers te verleggen. Doen wat we zeggen is dan ook een belangrijk item voor de
PvdA.
De Partij van de Arbeid staat voor een samenleving die sociaal en rechtvaardig is en waarin we het met elkaar
doen, waar we er voor elkaar zijn en waar het algemeen belang prevaleert boven het belang van het individu. Een
samenleving die uitgaat van vertrouwen en met gelijke kansen voor iedereen.
Rekening houdend met de wooncrisis, de toestand van onze planeet, de verschillen in welvaart en de belangen
van de Nederlanders met een kleine beurs zijn daarom voor ons drie onderwerpen leidend voor de komende 4
jaar:
 Wonen
 Duurzaamheid
 Armoede
De Programmacommissie:
Nora Azarkan
Leida Höhle
Monique Monen
Erik Theunissen
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BETAALBAAR WONEN IN EEN LEEFBARE WIJK
Kernwaarde: Iedereen heeft een betaalbaar dak boven zijn hoofd.
Almere is een prachtige stad, waar water en natuur overal dichtbij zijn. Almeerders zijn trots op deze blauwgroene
structuur en geven aan dat dit een van de belangrijkste redenen is om in Almere te wonen. Met de vijf stadsdelen
die allemaal een eigen karakter hebben is er ook echt iets te kiezen in Almere. Dat zien we goed terug in de
bevolkingsgroei. Anno 2021 wonen er meer dan 215.000 mensen in Almere en dat worden er ieder jaar meer. In
de komende decennia moet Almere doorgroeien naar 350.000 inwoners. Voor de Partij van de Arbeid is het
essentieel dat onze stad haar groenblauwe karakter behoudt en dat er in alle wijken ruimte blijft voor alle
inkomensgroepen.
Een goed onderhouden stad is van groot belang voor het woonplezier van Almeerders en voor de aantrekkelijkheid
van de stad voor bezoekers. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat de bezuinigingen op het beheer en
onderhoud van de stad hebben geleid tot een vervuilde stad. In de raadsperiode 2022-2026 moet hier een grote
verbeterslag plaatsvinden. Verder zien we dat het groot onderhoud van bruggen, wegen en parken een forse
achterstand heeft opgelopen. Die moet worden ingelopen.

Wonen is een recht
Wonen is een eerste levensbehoefte. De Partij van de Arbeid vindt dat wonen in Almere voor iedereen betaalbaar
moet zijn. We zien alleen dat in Almere, net als in de rest van Nederland, woningen buiten het bereik raken van
mensen met een modaal en lager inkomen. Dit is onacceptabel en hier moet de overheid een antwoord op hebben.
Iedereen heeft immers recht op een dak boven het hoofd.
Voor iedereen een passende woning is daarbij ons uitgangspunt. Als gemeente tonen we daadkracht en zorgen we
ervoor dat we weer zelf bepalen voor welke doelgroepen er wordt gebouwd. Winst is niet de belangrijkste factor bij
ons grondbeleid, maar het realiseren van betaalbare woningen in leefbare wijken. Bouwen doen we immers voor
mensen, de huidige en de toekomstige Almeerders.
De wachtlijst voor een sociale huurwoning is intussen meer dan 10 jaar en gaat met de bouwplannen van het
huidige college verder toenemen. Maar ook de doorstroming stokt omdat het prijsverschil tussen sociale
huurwoningen en commerciële verhuur te groot is. Dat betekent dat er een goede mix van kleine, middelgrote en
grote woningen gebouwd moet worden. De grootste druk zien we bij de betaalbare (sociale) woningen, daar is de
woningnood het grootst. Daarom moet het gemeentelijk beleid erop gericht zijn juist hier naar oplossingen te
zoeken. Er wordt versneld gebouwd voor met name de lagere inkomensgroepen, zodat de wachtlijsten voor sociale
(huur-)woningen worden teruggedrongen. Gemengde wijken zijn de norm, dit geldt voor de Partij van de Arbeid
zonder uitzondering voor alle Almeerse wijken.
Vanuit de stad zien we ook veel initiatieven die gericht zijn op het realiseren van betaalbare woningen. Bijvoorbeeld
door wonen in combinatie met (ouderen)zorg, door (ondersteuning bij) het oprichten van een wooncoöperatie, of
door het bouwen van Tiny Houses. Dit soort initiatieven willen we stimuleren. Transformatie van kantoren naar
woningen moedigen we aan.
De Partij van de Arbeid wil bovendien dat we anders gaan denken over wonen. Woningen zijn geen
beleggingsobject om zoveel mogelijk geld mee te verdienen. Woningen zijn bedoeld voor mensen om in te wonen,
tegen een redelijke prijs. Het opkopen van woningen door beleggers willen we dan ook tegengegaan. Dit geldt ook
voor woningsplitsing. Te veel betaalbare woningen zijn in de afgelopen jaren opgekocht door beleggers en
vervolgens gesplitst in veel duurdere, maar kleine, appartementen. Verder vergroot het op sommige plekken in de
stad de overlast en draagt het bij aan het vergroten van de parkeerdruk.
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Hoe gaan we dit doen?




















Voor elk nieuwbouwproject geldt een norm van minimaal 40% sociale huur (door woningcorporaties of
lokale coöperaties), 20% middeldure huur en 20% betaalbare koop. Voor sociale huurwoningen hanteren
we menswaardige criteria. We bouwen geen hokken, maar volwaardige huizen.
We maken € 100 miljoen vrij voor een woningfonds waarmee we sociale en innovatieve
woningbouwprojecten stimuleren.
We richten een stichting voor sociale koopwoningen op. De stichting regelt de toewijzing van de woningen.
De Stichting heeft bij verkoop het eerste recht op aankoop maar kan daar vanaf zien. In de
koopovereenkomst wordt vastgelegd wat de voorwaarden zijn bij verkoop. Daarbij is het uitgangspunt dat
een sociale koopwoning betaalbaar blijft voor een volgende bewoner
We stimuleren en faciliteren sociale huurwoningen en innovatieve wooninitiatieven door lagere
grondprijzen en begeleiding te bieden.
In ieder stadsdeel wordt er ruimte gecreëerd voor experimentele woonvormen, zoals Tiny Houses en Wiki
Houses. We staan open voor ‘out-of-the-box’-ideeën om betaalbare (grondgebonden) woningen te
realiseren.
Initiatieven op het gebied van levensloopbestendige woningen worden gestimuleerd.
Kantoorruimte wordt steeds minder relevant nu mensen vaker thuis werken. Waar mogelijk worden
kantoren getransformeerd tot aantrekkelijke woningen. Hier horen natuurlijk ook voorzieningen bij.
We introduceren een zelfbewoningsplicht voor bestaande bouw en voor nieuwbouw, zodat woningen ook
echt weer voor een huis voor mensen worden en geen investeringsobject voor beleggers.
Woningsplitsing gaan we tegen door daar zeer strenge eisen aan te stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van
parkeren en het voorkomen van mogelijke overlast. Woningsplitsing is alleen toegestaan bij koopwoningen
vanaf € 350.000 en wanneer dat de leefbaarheid van de omgeving niet onder druk zet.
We voeren een Almeerse verhuurdersheffing in. Een woning mag alleen verhuurd worden als je daar een
vergunning voor hebt.
Het woonlastenfonds stijgt mee met de groei van Almere.
We kijken naar manieren om mensen te helpen in een meer passende woning te gaan wonen. Ouderen
die een grote woning achterlaten krijgen bijvoorbeeld korting op de huurprijs van een kleinere woning zodat
hun maandlasten dalen. Huurders die een sociale huurwoning in Almere achterlaten krijgen voorrang op
middeldure huurwoningen.
Wij willen niet dat het opknappen van een buurt ertoe leidt dat de oorspronkelijke bewoners (met een lager
inkomen) er niet meer kunnen wonen. We gaan niet mee in de landelijke trend om betaalbare woningen te
slopen en hier duurdere huizen voor terug te plaatsen, onder het mom van het verbeteren van de
leefbaarheid van de wijk. In de plaats hiervan zien wij veel meer in het investeren in de bestaande wijk met
haar bewoners.
We bestrijden discriminatie binnen volkshuisvesting door verhuurders en makelaars die discrimineren
harder aan te pakken en het voor huurders makkelijk te maken aangifte te doen.
We zetten ons in voor voldoende passende huisvesting voor mensen met een (fysieke) beperking.
We werken de achterstand weg bij het huisvesten van mensen die weer zelfstandig kunnen wonen,
bijvoorbeeld na een zorgtraject of jeugdhulp.
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Een leefbare wijk
Almere is een jonge stad waar het fijn wonen is. Fijn wonen betekent niet alleen een prettig huis, maar ook een
aantrekkelijke straat en buurt. Een buurt waar veel groen is te vinden, waar kinderen veilig kunnen spelen, waar
geen afval op straat ligt en waarvan de omgeving goed is onderhouden. Dit bereiken we door investeringen van de
gemeente, maar vooral samen met de buurt.
Wij accepteren het niet dat bepaalde wijken afglijden, daarom monitoren we in iedere wijk hoe het staat met de
woonomstandigheden, veiligheid, gezondheid, onderwijskansen en inkomenspositie. Wijken die van het
gemiddelde afwijken krijgen extra aandacht.

Hoe gaan we dit doen?













Het schoonhouden van de publieke ruimte is een van de kerntaken van de gemeente, maar ook bewoners
dragen hier graag een steentje aan bij. We zoeken naar manieren om deze samenwerking te versterken.
Initiatieven vanuit de buurt worden (financieel of materieel) ondersteund.
We introduceren groene wijkbudgetten voor buurtinitiatieven gericht op groen en beheer
Om het bijplaatsen (dumpen) van afval bij ondergrondse containers tegen te gaan investeren we in
“afvaltuintjes”.
We maken een goede planning zodat we precies weten wanneer we welke kosten moeten maken ten
aanzien van (groot) onderhoud. Bij groot onderhoud zorgen we er meteen voor dat de openbare ruimte
klimaatbestendig wordt aangelegd.
Bij beheer en onderhoud wordt er rekening gehouden met de biodiversiteit. Chemische
bestrijdingsmiddelen (zoals Roundup) worden in geen geval meer gebruikt.
We benutten de ruimte onder bomen (boomspiegels) voor inheemse planten die goed zijn voor insecten en
vogels.
Er komt een actieplan voor de verzakkingsproblematiek in Almere.
We stimuleren vergroening en gaan verstening tegen om hittestress te beperken.
We investeren in buurtparticipatie. We zetten in op bewonersinitiatieven, zoals buurtpreventieteams,
appgroepen en voorlichting.
Het hondenbeleid wordt compleet gemaakt door meer afvalbakken en informatieborden bij uitlaatplekken
voor honden. Er wordt streng gehandhaafd op overlast op het gebied van hondenpoep.
We houden bij de inrichting van de openbare ruimte rekening met mensen met een beperking.
Volkstuinen zijn een belangrijk onderdeel van onze groene ruimte. We offeren deze niet op voor
stadsontwikkeling.

Concept voor ALV

7

PVDA ALMERE

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

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

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

Hoe gaan we dit doen?












Bewoners worden betrokken bij de verduurzaming van Almere, we helpen mensen hun omgeving aan te
passen aan de eisen van deze tijd.
De energietransitie is voor iedereen (financieel) haalbaar, woonlastenneutraliteit is het uitgangspunt.
Een ‘Klimaatwedstrijd’ waarmee bewoners worden uitgedaagd om energiebesparende maatregelen te
bedenken.
Een gemeentelijk fonds waarmee zonnepanelen of andere manieren om energie duurzaam op te wekken
ook voor mensen met een kleinere portemonnee bereikbaar worden.
Zonnepanelen op daken hebben de voorkeur boven zonnevelden op land.
Windmolens kunnen een bijdrage leveren aan de duurzame energieproductie. Per locatie wordt een
zorgvuldige belangenafweging gemaakt. Overlast voor inwoners wordt zoveel mogelijk beperkt. Effecten
op gezondheid, welzijn en milieu worden nadrukkelijk meegenomen in de belangenafweging. Daarbij wordt
er altijd gekeken naar diervriendelijke oplossingen.
Het gebruik van geïmporteerde biomassa wordt uitgesloten. Ook voor de stadsverwarming, met Vattenfall
zal hierover het gesprek gevoerd gaan worden.
Er wordt een plan ontwikkeld waarin vastligt dat de gehele vastgoedportefeuille van de gemeente in 2040
CO2- en energieneutraal is. Wij zijn daarin ambitieuzer dan we in het energieakkoord hebben afgesproken.
Almere Pampus wordt alleen ontwikkeld als deze ontwikkeling duurzaam is en wanneer de
IJmeerverbinding innovatief, duurzaam en aangepast aan toekomstige transportvormen wordt
gerealiseerd.
Afspraken met ontwikkelaars en bedrijven waarin wordt vastgelegd dat nieuw ontwikkelde woningen en
bedrijfspanden worden voorzien van een dak dat bijdraagt aan de verkoeling van de stad of waarmee
energie wordt opgewekt.
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De verdozing van het landschap wordt tegengegaan, we stellen eisen qua duurzaamheid en inpassing aan
de ontwikkeling van panden met een groot bedrijfsoppervlak. Energieneutraliteit hanteren we als
ondergrens.
Bij de eventuele komst van datacenters naar Almere moeten deze klimaat- en energieneutraal zijn.
Het terugdringen van restafval blijft een speerpunt van Almeers beleid.
Bedrijven die zich richten op het verwerken van reststromen van Almeers afval worden door de gemeente
ondersteund.
Er komt geen overslaglocatie bij Blocq van Kuffeler.
We kijken naar mogelijkheden om de afvalperrons ook op zondag te openen, zodat mensen hun grofvuil
het gehele weekend weg kunnen brengen.
De duurzame initiatieven die door de Floriade zijn aangejaagd verdienen een verdere verankering in het
Almeerse beleid.

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

Hoe gaan we dit doen?













Het OV in Almere wordt zo veel mogelijk elektrisch en toegankelijk voor mensen met een beperking. Dit
betekent ook dat bushaltes, stations en het rittenschema’s hier zo nodig op aangepast moeten worden.
We zetten in op een beter en sneller regionaal OV, waar mogelijk 24 uur per dag, Fietspaden en
wandelpaden worden goed onderhouden. Wandelpaden worden overal geschikt gemaakt voor mensen
met een (visuele) beperking.
We realiseren voldoende (door mensen) bewaakte parkeergelegenheid voor fietsen bij de stadscentra en
verkeersknooppunten, inclusief busstation ’t Oor.
Aanvragen voor oplaadpunten (ook op openbare plekken) voor elektrische auto’s en fietsen worden sneller
verwerkt.
De stadscentra worden zoveel mogelijk autoluw en er worden milieuzones ingesteld.
Nieuwe wijken zoals Nobelhorst en Duin worden volwaardig aangesloten op het OV-netwerk. Ook worden
het Stadsbos Almeerderhout en de Oostvaardersplassen (beter) bereikbaar met het openbaar vervoer.
De veiligheid van de Evenaar wordt verbeterd.
De verkeersveiligheid bij scholen staat bij sommige scholen onder druk. Samen met de scholen zoeken we
naar goede oplossingen en bij nieuwe scholen wordt een verkeersplan voor de spitsuren de standaard.
We stimuleren het deelgebruik van vervoersmiddelen. Initiatieven vanuit de markt, zoals deelfietsen en
deelscooters, worden positief ontvangen.
We maken het openbaar vervoer en fietsen aantrekkelijker, zodat mensen vaker hun auto laten staan.
Hiervoor investeren we ook in de routes tussen de stadsdelen, zodat mensen hier ook ’s nachts veilig
kunnen fietsen.
Parkeergarages zijn een visitekaartje van de stad. We zorgen ervoor dat deze schoon en veilig zijn.
De IJmeerverbinding is een voorwaarde voor de ontwikkeling van Almere Pampus.
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GEEN ARMOEDE EN GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN
Kernwaarde: Kansengelijkheid voor elke inwoner van Almere.
In Almere krijgt iedereen een eerlijke kans om mee te doen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet
altijd. Veel kinderen groeien op met ongelijke kansen. Waar je wieg staat, in welk milieu je opgroeit, het maakt
verschil en zet sommigen al direct op achterstand. Omdat het inlopen van een achterstand lastig is, moeten wij
ervoor zorgen dat de basis goed is. Onderwijs en educatie kunnen een belangrijke bijdrage leveren en moeten
daarom in Almere op orde zijn. We investeren in gelijke kansen voor kinderen die vanwege persoonlijke
omstandigheden een minder gunstige startpositie in het leven hebben.
Maar ook een sociale economie biedt, evenals de manier waarop we met elkaar omgaan, mogelijkheden om de
kansengelijkheid te vergroten.

Armoede
Armoede is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van kansenongelijkheid daarom heeft armoedebestrijding (en in
het verlengde daarvan schuldhulpverlening) voor de Partij van de Arbeid een hoge prioriteit.
Armoede is in Almere een groot probleem.
In Almere heeft 22,5% (landelijk 22,4%) van de huishoudens 4 jaar of langer een inkomen dat maximaal 120% van
het sociaal minimum bedraagt. In Nederland groeit 1 op de 13 kinderen op in armoede (in Almere gaat het over
7.000 kinderen).
Ondanks dat Almere al veel aan armoedebestrijding heeft gedaan loopt het percentage mensen dat leeft met een
inkomen tot 120% van het sociaal minimum op. Bovendien is in veel gevallen armoede “overerfbaar”.
Armoede komt, zo blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal bureau
voor de Statistiek (CBS), vooral voor bij eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond,
bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar. Onder hen is een groot aantal “Werkende armen”; van
alle volwassenen heeft een derde betaald werk als belangrijkste eigen inkomensbron. Armoede leidt onder meer
tot (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot
onderwijs.
Dat betekent dat we een belangrijk deel van de Almeerse bevolking, voor nu en de nabije toekomst, op tal van
terreinen buitensluiten. Dat mogen we niet toestaan.
Armoede is dus niet alleen een kwestie van (zeer) beperkte financiële middelen, maar leidt onder meer tot stress,
sociale uitsluiting, gezondheidsproblemen, zelfs al vlak na de geboorte, en minder kansen in het onderwijs. Ook
ontstaan uit armoede gemakkelijk schulden en schulden verergeren de armoede. Een vicieuze cirkel waaruit
ontsnappen nagenoeg onmogelijk blijkt.
Daarom wil de Partij van de Arbeid dat de armoederegelingen die wij kennen minimaal gehandhaafd blijven en dat
er een forse stap wordt gezet in de afname van het aantal mensen (en dus ook kinderen) dat in armoede leeft. Wij
staan een beleid voor dat de armoede in Almere de komende 4 jaar met 20% terugdringt (dit is exclusief eventueel
gunstige effecten van de landelijke regelingen voor de mensen die slachtoffer zijn van de kindertoeslagaffaire).
Een belangrijk onderdeel van armoedebestrijding is schuldhulpverlening. Waar mogelijk preventief (waarmee
voorkomen wordt dat mensen in de armoede vervallen), waar nodig curatief (waarmee bereikt wordt dat mensen uit
de armoede komen en voorkomen wordt dat men erin terugvalt). Maar altijd op basis van de menselijke maat, de
klant staat centraal.
Daarnaast zal de Partij van de Arbeid met behulp van betere en vroegere signalering (“Vroeg eropaf”), preventie,
proactieve ondersteuning en voorkomen van terugval in armoede de (langdurige) armoede aanpakken.
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Hoe gaan we dit doen?





















Wij stellen een taskforce armoedebestrijding in. De opdracht is om binnen 6 maanden de armoede in
Almere in kaart te brengen en met voorstellen te komen te komen tot een meer efficiënte en minder
bureaucratische aanpak via samenhangende programma’s.
We nemen de armoederegelingen onder de loep en gaan deze waar mogelijk gericht aanpassen.
De verschillende regelingen voor het voedselloket, Fonds Bijzondere Noden en andere bijzondere
ondersteuningsorganisaties worden zoveel mogelijk samengevoegd waarbij de toegang wordt
gestroomlijnd.
We voeren een Stadspas in, deze is voor iedereen beschikbaar maar moet voor mensen met een laag
inkomen extra mogelijkheden bieden die helpen om “mee te kunnen doen”.
Wij realiseren voor mensen met onvoldoende inkomen één loket voor alle financiële steunregelingen dat
voor iedereen toegankelijk is. Bureaucratische regelgeving wordt waar mogelijk geskipt.
Dit loket is niet alleen een digitaal loket maar biedt ook de mogelijkheid om persoonlijk en onafhankelijk
advies te krijgen. Vanwege de complexiteit kan doorverwijzing noodzakelijk zijn.
Wij regelen dat er actieve hulp vanuit de gemeente is om van de bestaande regelingen gebruik te kunnen
maken.
Voor bijstandsgerechtigden worden de gemeentelijke belastingen automatisch kwijtgescholden, wij zouden
dit willen uitbreiden naar de groep met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.
Het verstrekken van gratis maandverband en tampons via de voedselbank, op een steunpunt in de wijk en
op scholen.
Nagaan op welke manier voor inwoners die van een minimuminkomen rond moeten komen gratis
openbaar vervoer binnen Almere haalbaar is. De Almerepas kan hierbij van nut zijn.
Onderzoeken de mogelijkheden van een sociale supermarkt in meerdere wijken.
Door de thans bestaande voorzieningen (financiële cafés, wijkteams, onafhankelijke cliëntondersteuning)
optimaal te benutten.
Door nieuwe initiatieven op het gebied van preventie, vroegsignalering en nazorg van schulden te
stimuleren.
Door maatwerk toe te passen voor mensen die met een minimuminkomen vastzitten in een koopwoning
om zo van regelingen als bijzondere bijstand gebruik te kunnen maken.
Wij zullen een voorstel aan de Raad doen om de Tweede Kamer te vragen het minimumloon te verhogen
naar € 14,-- per uur. De koppeling met de uitkeringen moet daarbij in stand blijven.
We gaan na in hoeverre de geldende regeling voor schuldsanering voor jongeren voor een bredere groep
beschikbaar kan komen.
We onderzoeken de mogelijkheden van een gemeentelijk schuldenfonds. Ook de mogelijkheid om de
schulden op te kopen maakt onderdeel uit van dat onderzoek. De oprichting van een Stadsbank van
Lening kan hierbij een denkrichting zijn.
Wij willen een lokaal keurmerk voor financiële dienstverleners.
Waar gemeentelijke lasten een onderdeel van de schuldenproblematiek vormen wordt gekeken of er
maatwerkoplossingen zijn. Ook de kosten voor energie nemen we hierbij mee.
Slachtoffers van de toeslagenaffaire gaan wij, als het rijk blijft dralen met de afhandeling, door middel van
een renteloze lening ruimte geven.

“Een samenleving die groeit in rijkdom
zonder de armoede af te laten nemen
moet verrot zijn tot in haar diepste kern”
Karl Marx
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Onderwijs
Met een goede start kun je niet vroeg genoeg beginnen. Daarom willen wij dat gratis Vroegschoolse Educatie voor
alle kinderen vanaf 2 jaar beschikbaar is. Dit bevordert de taalvaardigheid van jonge kinderen en zorgt voor meer
sociale interactie.
Goed onderwijs valt of staat bij goede leraren. Het lerarentekort in Almere zet goed onderwijs onder druk. Dit zien
we natuurlijk in heel Nederland, maar in de vier grote steden én in Almere is de nood het hoogst. Om het voor
leraren aantrekkelijk te maken leraar te zijn en te blijven in Almere, zorgen we voor goede voorwaarden.
Bijvoorbeeld door voorrang bij het toewijzen van woningen of door extra handen in de klas te bieden. Ook
investeren we in (om)scholingstrajecten voor zij-instromers, zodat we ook op de langere termijn meer leraren voor
de klas hebben. Een bijkomende reden voor leerkrachten om niet voor Almere te kiezen blijkt de mindere kwaliteit
van het onderwijs te zijn.
Alle jongeren verdienen het om een startkwalificatie te halen. Wij vinden dat het aantal voortijdige schoolverlaters
teruggedrongen moet worden. Vroegsignalering is hierbij heel belangrijk. We realiseren ons ook dat teruggaan
naar school niet altijd meteen lukt. Daarom zorgen we, samen met onze onderwijspartners, voor passende
tussenoplossingen zodat jongeren alsnog een startkwalificatie kunnen halen.
Het niet kunnen vinden van een stage is soms ook een reden voor jongeren om van school te gaan. Er is een groot
tekort aan stageplaatsen en zeker voor MBO’ers maakt dit het soms lastig om hun opleiding (op tijd) af te ronden.
We gaan actief aan de slag om de kansen hier te vergroten.
Benutten van kansen is ook tijdens je schooltijd van belang. Helaas geldt nog dat niet iedere scholier daartoe in de
gelegenheid is. Huiswerkbegeleiding kan helpen om dat te veranderen. Huiswerkbegeleiding is niet voor elke
ouder betaalbaar. Dat moet anders. Bovendien is het belangrijk dat kinderen volop mee kunnen doen op school,
ongeacht het inkomen van de ouders. Voor zaken zoals schoolmaterialen, buitenschoolse activiteiten en
schoolreisjes wordt een oplossing gezocht.
Ongeveer 15% van de Almeerders heeft moeite met lezen en schrijven. Dit kan een enorme belemmering zijn in
het dagelijks leven. Daarom zorgen we, samen met onze maatschappelijke partners, voor een goede en
gecoördineerde aanpak van laaggeletterdheid.

Hoe gaan we dit doen?












Zolang op landelijk niveau de Vroegschoolse Educatie niet gratis (gefinancierd vanuit de overheid) is, zal
Almere een gemeentelijk fonds aanhouden voor ouders die niet over voldoende middelen beschikken (tot
120% van het sociaal minimum) om de Vroegschoolse Educatie te kunnen betalen.
We maken het beroep van leraar in Almere aantrekkelijker, door bijvoorbeeld voorrang bij toewijzen van
woningen, het realiseren van extra handen voor de klas en meer mogelijkheden voor zij-instromers. Aan
schoolbesturen vragen wij zo veel mogelijk met vaste contracten te werken omdat daardoor de
baanzekerheid van de leerkracht, maar ook de kansen op de woningmarkt worden vergroot.
Wij vragen de scholen om vast te leggen welke kinderen bijles nodig hebben en faciliteren dit. Ook
realiseren we in bibliotheken, buurthuizen en op scholen, verspreid over de stad, mogelijkheden voor het
krijgen van huiswerkbegeleiding.
De gemeente stimuleert het onderwijsveld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
De gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf meer stageplaatsen (voor alle opleidingsniveaus, maar
met name voor het MBO) te creëren en stimuleert haar (maatschappelijke en private) partners hetzelfde te
doen. Stagediscriminatie wordt actief bestreden.
Wij scheppen ruimte voor broedplaatsen en startups in de stad en in de nabijheid van kennisinstellingen.
We brengen de oorzaken van voortijdig schoolverlaten beter in kaart en creëren een “tussenvoorziening”
die deze jongeren alsnog een startkwalificatie oplevert.
We pakken de regie van de aanpak van laaggeletterdheid weer terug en gaan hier actief mee aan de slag
om zoveel mogelijk mensen te helpen bij het leren lezen en schrijven.
De omgeving van een school is belangrijk voor het (werk-)plezier. Als eigenaar van de schoolgebouwen
zorgen we ervoor dat de werkomgeving voor leerkrachten en leerlingen zo goed mogelijk is. Waar nodig
wordt gepland onderhoud naar voren gehaald.
Schoolgebouwen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een groene en duurzame stad. We willen
dat de daken van schoolgebouwen gebruikt worden voor zonnepanelen of voor het realiseren van groene
daken. Nieuwe schoolgebouwen worden ten minste klimaatneutraal gebouwd. Nieuwe schoolgebouwen
worden groen gerealiseerd. Bij groot onderhoud van schoolpleinen wordt omgeschakeld naar een groen
schoolplein.
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Economie: sociaal, groen en lokaal
Economie is meer dan werk. Het is het totaal van de geleverde inspanningen door iedereen die er, op welke
manier dan ook, een steentje aan bijdraagt. Werk moet natuurlijk wel lonend en voldoende voor economische
zelfstandigheid zijn Dit kan door minder flexibele banen, meer vast contracten, meer uren per persoon en een
verzilverbare arbeidskorting.
Deelnemen aan het economisch leven biedt mensen zelfontplooiingsmogelijkheden en sociale contacten.
Bovendien draagt het bij aan zelfrespect en het krijgen van waardering. Wat de Partij van de Arbeid betreft, moet
de economie anno 2022 sociaal volwaardig en groen zijn. Wat je van dichtbij haalt, is vaak duurzamer dan
wanneer het van de andere kant van de wereld komt. Ook daarom investeren we in onze lokale economie.
Een sociale economie is duurzaam en biedt kansen voor iedereen. Kwetsbare groepen krijgen een steuntje in de
rug, waarbij we de versnippering en bureaucratie van de huidige regels zoveel mogelijk zullen terugdringen. Van
mensen en bedrijven die iets meer kunnen bijdragen, vragen wij betrokkenheid en inzet. Een groene economie
heeft oog voor toekomstige generaties. Dat betekent dat wij ernaar streven de wereld een stukje mooier achter te
laten dan wij haar hebben gekregen.
Lokale ondernemers en lokale producten spelen een belangrijke rol in de economie van de stad. Lokale bedrijven
bieden werkgelegenheid waarbij zoveel mogelijk met vaste contracten met voldoende uren wordt gewerkt. De
productie in de buurt draagt bij aan het behalen van onze klimaatdoelen. In de directe omgeving van Almere wordt
veel (biologisch) voedsel geproduceerd. We vinden het belangrijk dat deze ontwikkelingen blijvend gestimuleerd
worden.
Het MKB is een belangrijke factor in Almere. Het MKB is redelijk tevreden over Almere want bij de laatste
verkiezing van de MKB-vriendelijkste gemeente eindigde Almere op de 3de plaats (2018: 11de). Op dat gebied is er
dus flink wat vooruitgang geboekt. Het is een uitdaging voor de Partij van de Arbeid om in 2024 (het is een
tweejaarlijkse verkiezing) minimaal deze plaats te behouden. Over de uitkomsten van het rapport zullen wij dan ook
met het MKB in gesprek gaan.
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is voor de sociale, groene en lokale economie noodzakelijk. De gemeente zorgt
hiervoor. Dat bereiken wij niet door op prijs met de omgeving te concurreren maar door zorg te dragen voor goede
voorzieningen (ontsluiting, ook met openbaar vervoer) en een beperking van de administratieve lasten die met
bedrijfshuisvesting gepaard gaat. In het vestigingsbeleid zijn milieuaspecten een belangrijke factor.
Almere is gebaat bij een zo groot mogelijke variatie in het werkaanbod. Werkgelegenheid op elk niveau is het
uitgangspunt. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is daarbij cruciaal. In samenwerking met
onderwijspartners en de arbeidsmarkt zetten we stappen om deze aansluiting blijvend te verbeteren.
Ondanks de eervolle prijs voor beste binnenstad, staat Almere Centrum als winkelgebied onder druk. We zetten
ons in om dit gebied voor een breed publiek aantrekkelijk te maken en te houden. Kleine winkels en speciaalzaken
verdienen een plek in de binnenstad. We werken samen met de ondernemersvereniging en eigenaars om dit te
realiseren.

Hoe gaan we dit doen?








Wij faciliteren en stimuleren activiteiten die leiden tot een langdurige economische impuls. Onze
economische agenda is gericht op duurzaamheid, circulaire economie en het creëren van lokale
werkgelegenheid.
Samen met de Kamer van Koophandel Almere gaan wij na in hoeverre een betere dienstverlening aan
startende ondernemers een grotere aantrekkingskracht op bedrijven kan bijdragen.
Internationale organisaties kunnen een aanjager zijn voor onze lokale werkgelegenheid. We bekijken de
mogelijkheden om de komst van internationale organisaties verder te stimuleren.
Met producenten en winkeliers willen wij nagaan op welke manier de lokale omzet van lokale producten
bevorderd kan worden.
Met het MKB gaan wij in overleg over hoe wij de aantrekkelijkheid van Almere verder kunnen uitbouwen.
Samenwerking tussen overheid, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en non-profitorganisaties in Almere en
omgeving moet resulteren in voldoende stageplaatsen voor Almeerse studenten.
Met bedrijven en scholen gaan we onderzoeken op welke manier er een betere aansluiting tussen
onderwijs en werkgelegenheid gerealiseerd kan worden. Een “snuffelstage” gedurende het laatste
schooljaar is hierbij een denkrichting.
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Wij gaan verdringing op de arbeidsmarkt opsporen en pakken misbruik van werkervaringsplaatsen door
werkgevers aan.
We werken samen met de ondernemersvereniging en eigenaars aan een aantrekkelijke binnenstad, waarin
ook kleine winkels en speciaalzaken een plek vinden.
Bij gemeentelijke projecten wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van lokale bedrijven. Wij verlangen van
onze partners dat ook zij dit uitgangspunt hanteren.

Een diverse en inclusieve stad voor iedereen
Het kan in Almere. We kennen de slogan allemaal, maar klopt het ook? Is Almere een stad voor iedereen, een stad
waar iedereen (ongeacht herkomst, geaardheid, gezondheid, leeftijd of financiële status) mee kan doen? We zijn
goed op weg, maar we zien ook verbeterkansen. We horen namelijk nog te vaak verhalen uit de stad over
bijvoorbeeld discriminatie op de arbeidsmarkt of bij de toewijzing van een huis. Ook zien we discriminatie ten
opzichte van LHBTIQ+-Almeerders. Voor de Partij van de Arbeid is Almere een inclusieve stad. Al het gedrag dat
daar niet bij past tolereren en accepteren we niet en we pakken dit dan ook hard aan.
De Partij van de Arbeid ziet diversiteit als een verrijking en wil de kansen die het biedt benutten. Een stad voor
iedereen is ook een stad waar wijken een gevarieerde samenstelling hebben en waar het samen leven met
anderen gestimuleerd wordt. We zijn solidair met de mensen die het minder getroffen hebben. Daarom vangen we
asielzoekers en statushouders ruimhartig op. Het is een menselijke plicht om hen die in nood zijn te helpen.
Gemeente en vrijwilligers werken samen om te zorgen voor een warm welkom en een goede begeleiding in onze
stad.

Hoe gaan we dit doen?










Almere is een multiculturele en inclusieve stad, maar dit wordt niet weerspiegeld op het stadhuis. De
gemeente geeft het goede voorbeeld door het voeren van een ambitieus personeelsbeleid waarmee wordt
bereikt dat het stadhuis een afspiegeling is van de samenstelling van de Almeerse bevolking. Met
(maatschappelijke) partners worden afspraken gemaakt om ook hier qua personeel tot een betere
afspiegeling van de samenleving te komen.
We zorgen voor een bredere en betere voorlichting (ook in het onderwijs) over LHBTIQ+. We verwachten
ook dat welzijnsorganisaties en geloofsgemeenschappen hierin hun verantwoordelijkheid nemen.
Meedoen is voor iedereen het uitgangspunt.
o Nieuwkomers worden vanaf hun aankomst in de stad actief begeleid naar taallessen, werk en
andere zaken die het makkelijker maken hun plek in Nederland te vinden. We gaan altijd uit van de
meerwaarde van nieuwkomers voor onze stad.
o Voor mensen met een (fysieke) beperking moeten er voldoende werkplekken zijn, de gemeente
heeft hierin een voorbeeldrol.
Meedoen is meer dan Nederlands leren, het is ook waar mogelijk een bijdrage leveren aan de
samenleving. Soms kan dat in de vorm van arbeid, soms van vrijwilligersactiviteiten maar ook deelnemen
aan activiteiten in de stad is een optie. Met het COA zullen wij overleggen hoe hier het beste invulling
aangegeven kan worden.
We moeten er zoveel mogelijk voor zorgen dat nieuwkomers het vak waarvoor ze zijn opgeleid uit kunnen
oefenen. Persoonlijke begeleidingstrajecten richting erkenning van de behaalde diploma’s kunnen hier een
oplossing voor bieden.
De nieuwe inburgeringswet legt de regie van de inburgering bij de gemeente. Wij pleiten voor een beleid
op basis van redelijkheid en vertrouwen.
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ZORG EN ONDERSTEUNING
Kernwaarde: Passende zorg (in de breedste zin van het woord) voor iedereen.
In goede gezondheid leven en oud worden. Dat is voor veel mensen een ideaal. Maar we zien ook dat dit voor veel
mensen niet de realiteit is. Daarom is een goed georganiseerde gezondheidszorg essentieel. Alle Almeerders, van
jong tot oud, hebben recht op goede zorg.
Wij omarmen een nieuwe brede kijk op gezondheid: Positieve Gezondheid.
Dit model is uitgewerkt in een spinnenweb met 6 dimensies: de lichaamsfuncties, het mentaal welbevinden,
zingeving, kwaliteit van het leven, sociaal participeren en dagelijks functioneren. Het model maakt duidelijk
wat mensen belangrijk vinden in het leven.
De focus ligt hierbij niet op een ziekte of probleem, maar op wat mensen zelf belangrijk vinden in hun
leven.
Daarom investeren wij in een zorg die dichtbij de mensen wordt georganiseerd, die rekening houdt met hun
zorgvraag en die met passende oplossingen kan komen. Waarbij, zoveel als mogelijk, een probleem in de gehele
omvang en breedte wordt opgepakt en het aantal “aanspreekpunten” wordt beperkt.
Ook kijken we waar gezondheid en andere beleidsterreinen elkaar raken. Mensen die in armoede leven, zijn
bijvoorbeeld vaker ongezond en leven zelfs gemiddeld 7,5 jaar korter dan mensen met een hoog inkomen.
Opgroeien in armoede leidt ook vaak tot een ongezonde levensstijl. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de
kinderen in onze stad en zijn voor een voortvarende aanpak van deze problematiek.

Hoe gaan we dit doen?




Wij vinden dat de gemeente bij het opstellen van beleid steeds na moet gaan of dit een bijdrage levert aan
de bevordering van een positieve gezondheid.
Bij contact met de burger is de vraag: “bevorder ik met mijn inzet het welzijn van de burger die tegenover
mij zit” leidend.
Het systeem wordt niet langer geleid door systemen en algoritmen, maar door de menselijke maat.

Medische zorg voor iedereen
Medische zorg gaat niet om wat je wilt maar om wat je nodig hebt (je wilt het meestal liever niet). Het is dus geen
markt maar een basisvoorziening. En een basisvoorziening moet voor iedereen toegankelijk zijn. Geldgebrek mag
geen reden zijn om niet van de zorg gebruik te maken.
Het liefst zouden we zien dat de marktwerking in de zorg verdwijnt, maar dat is landelijk beleid daar gaan we dus
niet over. Op gemeentelijk niveau willen we de zorg zo goed mogelijk organiseren en (financiële) belemmeringen
om gebruik te maken van de zorg wegnemen. Voor mensen met een laag inkomen biedt de gemeente een
uitgebreide basisverzekering (incl. tandartskosten) aan tegen een zo gunstig mogelijke prijs. De risico’s van
onverwachte medische kosten willen wij zoveel mogelijk wegnemen.

Hoe gaan we dit doen?



Voor mensen met een laag inkomen biedt de gemeente een uitgebreide basisverzekering (incl.
tandartskosten) aan tegen een zo gunstig mogelijke prijs.
Preventiewerkers toevoegen aan de wijkteams. Immers een goede lifestyle draagt bij aan een goede
gezondheid.
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Jeugdzorg en jeugdbeleid
De jeugdzorg in Almere is redelijk goed gewaarborgd. Het Jeugdbeleid echter sluit daar niet naadloos op aan en is
in Almere versnipperd. Er zijn in Almere forse overschrijdingen bij de uitgaven voor de Jeugdzorg. Bij de
bespreking van de Perspectiefnota 2022 heeft dit gelukkig niet tot bezuinigingen geleid. Met de vanuit het Rijk
toegezegde 21 miljoen (voor 2022) zijn bezuinigingen waarschijnlijk ook niet nodig. De overschrijdingen lijken
echter structureel daarom moet wat de Partij van de Arbeid betreft een onderzoek gestart worden naar de manier
waarop de Jeugdzorg is georganiseerd. Voor ons staat daarbij een tijdige, goede en passende zorg centraal.
Preventie is belangrijk, dus vroeg signaleren en ondersteunen staat voorop. Wij stimuleren dat de gemeente,
jeugdzorg en de GGD het IJslandse model gaan omarmen. De nadruk ligt hierbij op de domeinen vrije tijd, gezin,
school en de peergroep (vrienden en leeftijdsgenoten), waarbinnen risicofactoren worden beperkt en
beschermende factoren worden versterkt jeugdzorg en jeugdbeleid wordt zo beter geïntegreerd.
Het IJslands model biedt de gemeente een toegankelijke manier om wetenschap en lokale cijfers als basis te
stellen voor het jeugdbeleid. “Daarnaast zien we dat de samenwerking enorm verbeterd is tussen gemeente, GGD,
scholen, jongerenwerk, verslavingszorg, sportclubs en allerlei andere, lokale organisaties.
Maar dat is niet altijd genoeg. Een deel van jongeren wordt geconfronteerd met problemen die meer specialistische
zorg vereisen. Deze zorg moet snel geboden kunnen worden, daarom moet het loket voor zorgvragen voor de
burger makkelijk te vinden zijn en moet het mogelijk zijn om zonder lange wachttijden de zorg te kunnen geven.
Voor jongeren die niet geheel zelfstandig kunnen wonen moeten er voldoende plaatsen (Begeleid Wonen)
beschikbaar zijn

Hoe gaan we dit doen?






Omdat voorkomen nu eenmaal beter is dan genezen handhaven we het aanbod van
opvoedondersteuning, waarbij we vooral kijken naar wat de jongeren en hun ouders nodig hebben.
Wij willen dat er meer plaatsen voor Begeleid Wonen beschikbaar komen.
Indien we met een (kleine) investering een hoop leed en pijn bij mensen kun voorkomen dan zullen we dat
doen. Temeer doordat daarmee vaak ook nog eens grote vervolgkosten voorkomen kunnen worden.
Omdat kinderen- en jongerenwerkers (vaak ervaringsdeskundigen) een belangrijke rol kunnen spelen bij
het voorkomen van problemen willen wij hier meer op inzetten.
Het IJslands model wordt speerpunt van een geïntegreerde jeugdzorg en jeugdbeleid.

Ouderenzorg
Ouderen moeten zolang het mogelijk is in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Dat geldt overigens voor alle
zorgvragers. Dat vraagt om een andere blik op woningbouw en inrichting van de zorg zodat het bijdraagt aan een
verantwoorde logistiek in de ouderenzorg, waardoor ouderen niet voor iedere taak iemand anders zien. Dat
voorkomt verwarring en daardoor neemt de kans op versnelling van bijvoorbeeld beginnende dementie af.
Als ouderen te lang op zorg moeten wachten, doordat bijvoorbeeld de zorgvraag niet tijdig wordt ontvangen dan
heeft dit mogelijk verwaarlozing tot gevolg wat dan weer leidt tot verslechtering van de situatie van deze ouderen.
Ook de woonsituatie voldoet niet altijd. Een andere blik op woningbouw en inrichting van de zorg draagt bij aan een
verantwoorde logistiek in de ouderenzorg.

Hoe gaan we dit doen?





We gaan de behoefte aan thuiszorg beter in kaart brengen.
Wij vragen van de zorgketen om eventuele zorgvraag proactief te signaleren.
Wij willen dat er voldoende geschikte woningen beschikbaar zijn
Uitganspunt wordt dat bij de gemeentelijke contracten een klantvriendelijke logistiek, zoveel mogelijk een
aanspreekpunt wordt gewaarborgd.
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Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
De Gemeente is uitvoerder van de WMO, waarvoor overigens in Den Haag belangrijke richtlijnen worden
vastgesteld. De WMO is een ondersteuningsstructuur die ontworpen is voor hen die dit niet zelf kunnen regelen.
Op dit moment gaat de WMO-toegang via de Wijkteams waarbij op dit moment veel centraal wordt geregeld met te
lange wachttijden tot gevolg. Wij pleiten ervoor om de wijkteams een budget (ter beschikking te stellen waarmee zij
ondersteuning of mobiliteit in kunnen zetten. De hoogte van het budget is afhankelijk van de samenstelling van de
wijk, de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en de onderzoeksafdeling van de gemeente kunnen hierbij een
belangrijke adviserende rol spelen.

Hoe gaan we dit doen?
 In navolging van onder andere Tilburg gaan we een inkomensafhankelijke WMO-bijdrage
invoeren.
 De wijkteams worden uitgebreid met bekwaam en bevoegd personeel zodat
ondersteuningsbesluiten direct genomen en uitgevoerd kunnen worden zonder veel
bureaucratische regelgeving.
 Deze wijkteams krijgen een voldoende bevolkingsvolgend budget ter beschikking ten behoeve
van de daadwerkelijke uitvoering van de gevraagde ondersteuning

Daklozen en personen met verward gedrag
Almere kent een vrij groot aantal daklozen, waaronder ook mensen die in bootjes verblijven. Voor daklozen moet
het mogelijk blijven om zich op een briefadres te kunnen registreren, omdat zij zonder dat geen bijstandsuitkering
aan kunnen vragen, geen ziektekostenverzekering kunnen afsluiten en ook kunnen zij geen bankpas aanvragen.
Het liefst zouden wij zien dat niemand dakloos hoeft te zijn. Minimaal verdienen mensen die dakloos zijn een
goede plaats om te overnachten.
Onder de daklozen bevinden zich ook personen met verward gedrag. Zij hebben meer nodig dan alleen
nachtopvang. Een probleem kan zijn dat zij passende zorg weigeren. Soms hebben zij slechte ervaringen of
kampen zij met angsten en wantrouwen zij instanties. Laagdrempelige hulp die hen weer vertrouwen kan geven
kan helpen deze zorgmijding weg te nemen.

Hoe gaan we dit doen?



Samen met de partners in de stad die op dit moment de nachtopvang verzorgen willen wij kijken of de
capaciteit voldoende is. Zo nodig zoeken wij naar mogelijkheden om dit uit te breiden.
In overleg en samenwerking met hulpverleners en specialisten op dit gebied kijken wij naar mogelijkheden
om de opvang en begeleid woonvoorzieningen voor personen met verward gedrag te verbeteren.
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Zinvolle daginvulling en arbeidsmatige dagbesteding
Een zinvolle daginvulling voorkomt in veel gevallen eenzaamheid. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn in de
wijk voor mensen om deel te nemen aan activiteiten.
Voor mensen die niet op eigen kracht deel kunnen nemen aan de maatschappij is het belangrijk om hun dagen een
zinvolle invulling te kunnen geven. Dit is overigens heel persoonlijk wat flexibiliteit in de uitvoering noodzakelijk
maakt. Deze activiteiten zijn vooral gericht op ouderen, en mensen met een lichte dementie of mensen die dreigen
te vereenzamen. Het uitgangspunt is wie mee wil doen moet daartoe in de gelegenheid worden gesteld.
Bij arbeidsmatige dagbesteding hebben de activiteiten een arbeidsmatig karakter. Waar mogelijk worden de
deelnemers hieraan richting een reguliere baan begeleid. Voldoende aanbod van dit soort werkzaamheden is dan
ook zeer belangrijk. Het gaat hier onder andere onder andere om mensen met een psychiatrische problematiek,
hersenletsel of een verstandelijke beperking.

Hoe gaan we dit doen?






Daar waar een zinvolle invulling van de dag bijdraagt aan een beter gevoel van eigenwaarde en dit ook
door de betreffende persoon als nuttig en prettig wordt ervaren moeten wij ervoor zorgen dat die
mogelijkheden er zijn. Wij willen immers dat iedereen mee kan doen.
Wij ondersteunen organisaties die op dit terrein actief zijn.
Voor inwoners die, om welke reden dan ook, tijdelijk even niet in een reguliere baan terecht kunnen moet
er, als zij dat willen, de mogelijkheid zijn om via arbeidsmatige dagbesteding de weg naar werk te kunnen
hervinden. Wij willen met partners in de stad en met werkgevers nagaan op welke manier dit het beste
opgepakt kan worden.
Wij zijn voor uitbreiding van publieke voorzieningen, zoals fietsstallingen, conciërges in het basisonderwijs
of buurthuizen en dergelijke. Ook willen wij dat “werken met perspectief” zoals dat rond de Floriade is en
wordt gedaan wordt voortgezet.

Vrijwilligers en mantelzorgers
Vrijwilligers zijn de smeerolie op veel plekken in de stad en daarom erg belangrijk, onmisbaar zelfs. Ze zorgen dat
verenigingen draaien, ze helpen bij activiteiten in de stad en niet in de laatste plaats helpen ze mensen, soms
bekenden en soms wildvreemden. Voor vrijwilligers is het belangrijk dat zij zich gewaardeerd voelen en dat ze
gezien worden.
We zien steeds vaker vrijwilligers verschijnen op plekken waar je eigenlijk een betaalde kracht zou verwachten. De
Allgo bus van het centrum naar Nobelhorst en Oosterwold is wat de Partij van de Arbeid betreft zo'n voorbeeld. Wij
willen niet dat betaalde arbeid op deze manier wordt verdrongen.
Almere heeft tienduizenden mantelzorgers die een hele grote maatschappelijke bijdrage leveren, vaak zonder dat
ze het zelf beseffen. Mantelzorger zijn is geen eenvoudige opgave; het vraagt in veel gevallen veel van hen.
Daarom is het van belang dat mantelzorgers ondersteuning en een adempauze kunnen krijgen als zij dat nodig
hebben. Het liefst zouden wij zien dat mantelzorgers structureel minder hoeven te werken zodat ze minder zwaar
belast worden. Maar we moeten erkennen dat dit niet haalbaar is zonder tientallen miljoenen extra geld uit Den
Haag. Ten aanzien van wat we wel kunnen doen is het belangrijk dat we maatwerk leveren. Soms helpt een
weekendje weg, soms een dagje vrij van zorgtaken en weer andere mensen hebben behoefte aan wat extra
inkomsten.

Hoe gaan we dit doen?




Wij willen meer inzet op het aanbieden van trainingen en cursussen voor vrijwilligers.
Vrijwilligers die activiteiten doen die betaalde arbeid verdringen en structureel van aard zijn worden
daarvoor beloond zoals betaalde krachten, die hetzelfde werk doen, ook beloond worden.
We leveren maatwerk aan mantelzorgers, afhankelijk van datgene waar de mantelzorger behoefte aan
heeft. Het geld dat we hiervoor van het rijk krijgen komt volledig ten goede aan de mantelzorg.
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EEN STERKE GEMEENTE VAN ONS ALLEMAAL
Kernwaarde: Alle Almeerders voelen zich veilig en betrokken bij hun wijk en stad.
De stad die maken we samen, samen zorgen we dat het leefbaar en veilig is. Samen zorgen we dat de wijken
leefbaar zijn en dat kan alleen maar als we zelf ook invloed hebben op wat er in de wijk, in de stad gebeurt. Wij
willen bewoners meer betrekken bij de wijk en meer invloed geven.
De korte geschiedenis van Almere maakt het een unieke stad. Waarin “oude” en nieuwe wijken een andere aanpak
vragen als het gaat om de manier waarop inwoners bij hun wijk (en de stad) betrokken willen worden. Dat vraagt
om een uniforme basis zodat iedereen in Almere weet op welke manier hij/zij invloed kan hebben in de wijk, maar
ook om flexibiliteit om per wijk andere keuzes te maken.
Een veilige stad maken we ook samen, daarom stimuleert de gemeente georganiseerde bewonersinitiatieven zoals
buurtpreventieteams en whatsappgroepen. Zij spreken andere inwoners aan en leveren een belangrijke bijdrage
aan het schoonhouden van de stad en het gevoel van veiligheid dat inwoners ervaren.
Om bewoners te betrekken is het belangrijk dat er op tijd en in duidelijke taal met inwoners wordt gecommuniceerd.
Daar zijn nog steeds stappen in te maken.

Meer betrokkenheid en invloed van bewoners.
Wijkbewoners kennen hun buurt als geen ander, zij weten daarom ook wat de buurt nodig heeft. De Partij van de
Arbeid stimuleert deze betrokkenheid en wil de bewoners meer zeggenschap geven over hun eigen wijk. De wijk is
ook een plek waar wordt gespeeld en gesport en biedt een omgeving waarin kinderen veilig kunnen opgroeien. Er
is een ruime mate van (goed onderhouden) groen en er zijn voldoende sport- en spelvoorzieningen voor alle
leeftijdsgroepen.
Het is essentieel dat de gemeente inwoners betrekt bij alles wat de gemeente doet. Zo zorgt de gemeente ervoor
dat problemen in zicht zijn, de juiste aanpak wordt gekozen en er draagvlak voor bestaat. Dat gebeurt niet altijd
vanzelf. Het nieuwe participatiebeleid is een goede eerste stap in de juiste richting. Wij willen bewoners eerder én
beter betrekken bij nieuwe plannen voor de stad, niet alleen als het uitkomt, maar juist ook als plannen op kritiek
kunnen rekenen. Het nieuwe participatiebeleid is wat de Partij van de Arbeid betreft, alleen niet genoeg. Wij willen
investeren in nieuwe en innovatieve manieren van democratie en participatie.
De komende jaren krijgen we in Almere steeds vaker te maken met inbreiding in bestaande wijken. Bewoners
ervaren dit als een grote inbreuk op hun omgeving en voelen zich vaak overvallen. Bij dit soort plannen moeten
bewoners dan ook in een vroeg stadium betrokken worden, niet zodat bewoners de plannen kunnen tegenhouden,
maar wel zodat bewoners invloed kunnen hebben op hoe de plannen eruitzien. We zullen ons er echter ook bij
moeten neerleggen dat niet iedereen altijd tevredengesteld kan worden.
Bewonersplatforms kunnen een belangrijke rol spelen in een wijk. In sommige wijken gaat dat heel goed, in andere
wijken minder en in sommige wijken is er geen bewonersplatform. Bewonersplatforms krijgen een formele status
en moeten bij belangrijke zaken, zoals groot onderhoud of inbreidingsplannen, altijd betrokken worden. Ook mag
een bewonersplatform gevraagd en ongevraagd advies geven aan ambtenaren, B&W, de gemeenteraad en
andere instellingen. Bewonersplatforms moeten met alle partners afspraken kunnen maken over beheer, veiligheid
en leefbaarheid van hun wijk. Maatschappelijke partners (politie, corporaties, wijkteams, wijkmanagers, beheer en
onderhoud zitten regelmatig met bewonersplatforms om de tafel om informatie uit te wisselen en
wensen/problemen te inventariseren.
Er is op dit moment niet echt een onafhankelijke instantie waar inwoners terecht kunnen met klachten over
participatie of die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geeft ten aanzien van participatie. BPA Almere,
dat op dit moment uit een paar vrijwilligers bestaat, moet daarom geprofessionaliseerd worden en een grotere en
meer formele rol krijgen om bewoners te ondersteunen bij participatietrajecten.
Wijkinitiatieven door bewoners zijn enorm belangrijk bij het vergroten van sociale cohesie in wijken en door veel
eigen inzet weten bewoners veel te realiseren voor weinig geld. De wijkbudgetten zijn een belangrijke aanjager
voor bewonersinitiatieven in Almere. Dat moeten we koesteren en versterken.
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Hoe gaan we dit doen?









De gemeente neemt het voortouw om in iedere wijk een bewonersplatform te realiseren en faciliteert dat.
Bewonersplatforms krijgen een formele status als redelijkerwijs vastgesteld kan worden dat het platform
representatief is voor de wijk en de wijk actief bij haar werk betrekt.
De betrokkenheid van maatschappelijke partners (politie, wijkteams, wijkregisseurs etc.) bij de
bewonersplatforms willen wij vergroten.
Wij investeren in experimenten met nieuwe en innovatieve manieren van democratie en participatie,
bijvoorbeeld een bewonersplatform of wijkraad dat door middel van loting wordt samengesteld.
Bij inbreidingsplannen worden bewoners nog vóór de ontwerpfase van een project betrokken zodat invloed
uitgeoefend kan worden op de inhoud van de plannen.
Burgerparticipatie Almere (BPA) krijgt als onafhankelijke organisatie, hierin een belangrijke rol.
Wij willen meer bekendheid geven aan het 'right to challenge' dat bewoners hebben om zaken in eigen
beheer te nemen of besluiten van de gemeente aan te vechten.
Wij willen de wijkbudgetten verruimen en structureel opnemen in de begroting zodat inwoners weten waar
ze op kunnen rekenen. Bewoners krijgen meer invloed en vrijheid over de wijze waarop ze het budget
willen besteden.

Concept voor ALV

20

PVDA ALMERE

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Participatie bij de gemeenteraad – bestuurlijke vernieuwing
Almeerders moeten invloed hebben op het beleid dat in het stadhuis wordt gemaakt. Daarbij wil de Partij van de
Arbeid Almere extra aandacht geven aan de stem van mensen die de politieke wegen minder goed kennen.
Participatie gaat niet alleen over tijdig geïnformeerd worden, maar ook over invloed hebben. Te vaak hebben
burgers het gevoel dat er over hun hoofden wordt beslist. We zorgen dat burgers echt invloed kunnen hebben op
het besluitvormingsproces.
Beleid wordt gemaakt voor de stad, zowel voor bewoners als bedrijven. Invloed op het beleid kan alleen als de
overheid ook open en transparant is. Het college moet inzicht geven in wat de overwegingen zijn geweest bij de
totstandkoming van beleid en beslissingen. Documenten zijn openbaar tenzij er een legitieme reden is om ze
geheim te houden.
Wij vinden het belangrijk dat burgers die door onjuist overheidshandelen in de problemen komen, meer
bescherming en mogelijkheden krijgen om hun recht te halen.
Steeds meer bevoegdheden van de gemeenteraad liggen bij regionale samenwerkingsverbanden of zijn
gedelegeerd aan het college. De afgelopen jaren hebben we dit waar mogelijk al tegen het licht gehouden. Wij
blijven hier kritisch op en zullen in principe geen bevoegdheden van de raad weggeven aan het college of andere
bestuursorganen, waar mogelijk nemen we dat terug.
De Partij van de Arbeid wil dat er een collegeakkoord op hoofdlijnen wordt gesloten dat uitgaat van hetgeen de
stad nodig heeft en niet alleen maar vanuit de vraag welke financiële middelen er zijn. Er moet, net als bij andere
afspraken, van financiële afspraken afgeweken kunnen worden als de situatie daar om vraagt en er een
meerderheid van de raad voor is. Wat de Partij van de Arbeid betreft mag de huidige strakke collegediscipline een
tandje lager.

Hoe gaan we dit doen?








We willen experimenteren met een burgerraad waarin Almeerders door middel van loting worden gekozen.
Burgerraadsleden kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan ambtenaren, het college en de raad.
Inspreken in de raad moet wat de Partij van de Arbeid betreft altijd kunnen, niet alleen in de eerste
vergadering dat een onderwerp op de agenda staat. Daar moeten wel voorwaarden aan verbonden zijn,
het mag niet zo zijn dat inspreken wordt gebruikt om het besluitvormingsproces onnodig te vertragen of te
frustreren.
Wij gaan door met spreekuren van de raad tijdens de politieke markt, waar burgers terecht kunnen met
vragen en klachten. Dit is tot op heden niet gebruikt als politiek instrument en dat moet zo blijven. De griffie
kiest welke raadsleden erbij zijn en managet het proces.
Wij willen een informatiecommissaris die ervoor moet zorgen dat de gemeente open en transparant is. De
commissaris rapporteert jaarlijks aan de raad hoe de informatiehuishouding ervoor staat. Dat is ook
relevant gezien de slechte staat van het gemeentelijke archief in Almere.
Wij inventariseren welke bevoegdheden van de raad in het verleden zijn weggegeven, waar nodig
repareren we dat.
Wij zijn voor een collegeakkoord op hoofdlijnen en met financiële ruimte voor alle onderdelen en potentiële
innovaties.

Veiligheid
Veiligheid is van groot belang en raakt ons allemaal. Het is een belangrijke voorwaarde om een aantrekkelijke stad
te zijn. Almere is voor de achtste stad van Nederland relatief veilig, maar we zijn wel een grote stad met de
problematiek die bij een grote stad komt kijken. Hoewel het statistisch niet te onderbouwen is, voelen mensen zich
wel steeds onveiliger. Dat kunnen we niet negeren. Daarom investeren we in maatregelen die het gevoel van
veiligheid vergroten, zoals verlichting maar ook buurtpreventieteams en de inzet van wijkagenten. De
georganiseerde misdaad mogen we ook niet vergeten, ondermijning van de samenleving én overheid moeten we
tegengaan. Waar mogelijk zetten we de BIBOB-procedure in om louche ondernemers te weren.
Naast veiligheid vinden wij privacy van burgers belangrijk. Daarom zijn we terughoudend in het nemen van
maatregelen die de privacy van mensen aantast. Preventief fouilleren doen we alleen als er een concrete dreiging
is en cameratoezicht zetten we alleen in als het echt niet anders kan.
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Organisaties en overheden verzamelen en gebruiken steeds meer data. Waar dit veel kansen biedt, zien we dat dit
ook risico's met zich meebrengt. Bovendien is niet altijd duidelijk welke data voor welk doel gebruikt wordt. Almere
is een Smart City, maar dit moet ook controleerbaar zijn. Vooral gedurende de coronacrisis heeft digitalisering
(internet) een grote rol gespeeld. De gemeente moet inspelen op de kansen die dit biedt.
Het huidige beleid rond de verkoop van wiet en wietproductie is tweeslachtig. Verkopen is toegestaan (zij het
gereguleerd) maar produceren niet. Dat leidt ertoe dat legitieme ondernemers gedwongen worden om zaken te
doen met de onderwereld. Het risico op ondermijning is daarbij heel groot. Daarom zijn we blij dat Almere meedoet
met het landelijk experiment “gesloten coffeeshopketen”. Dat experiment zou echter wel een stuk eenvoudiger
mogen om de kans op succes te vergroten.
Geweld op straat zorgt voor onrust en verhoogt een gevoel van onveiligheid, dat komt een inclusieve samenleving
niet ten goede. Dat gaat over fysiek geweld, al dan niet met wapens, maar ook over verbaal geweld. Het is het
gevolg van een samenleving die verruwt.
De Partij van de Arbeid kiest voor preventie boven repressie, ofwel voorkomen is beter dan genezen. Goede
gedrag willen wij belonen.
Een groot probleem in Almere is dat de plegers van geweld bovengemiddeld vaak jongeren zijn, de drill rap cultuur
in Almere is groot en brengt gewelddadig en ondermijnend gedrag vanuit heel Europa naar Almere.
Op dit moment zien we dat jongerenwerkers vaak reactief werken, ze gaan gericht af op problematische situaties.
Wij zouden graag zien dat ze meer preventief werken.
Almere is de gemeente met relatief gezien de meeste meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.
Huiselijk geweld vindt in alle lagen van de bevolking plaats. Het lastige is dat dit geweld zich voornamelijk 'achter
de voordeur' voordoet, dat maakt het minder zichtbaar en moeilijk om aan te pakken. Zeker als het over
kindermishandeling gaat. Het is belangrijk voor de omgeving om signalen van mishandeling en huiselijk geweld te
herkennen en bespreekbaar te maken. De Partij van de Arbeid onderschrijft de aanpak die door de Blijf-Groep
wordt gehanteerd: niet alleen opvang maar ook aanpakken van de onderliggende problematiek. Daarbij hoort dat
er voldoende opvang en behandel/begeleiding moet zijn.

Hoe gaan we dit doen?










Almere heeft te weinig agenten in vergelijking met andere grote steden, wij blijven via het college continu
druk zetten op de Rijksoverheid om Almere meer politiecapaciteit te geven. Wij lobbyen ook bij de Partij
van de Arbeid in de Tweede Kamer en vragen andere partijen hetzelfde te doen bij hun Tweede
Kamerfractie.
Wij zijn tegen preventief fouilleren, het is weinig effectief en de schaarse politiecapaciteit die we hebben
kunnen we beter gebruiken om gericht misdaad tegen te gaan. Hetzelfde is van toepassing op wapen
inlever acties.
Almere realiseert een openbaar register van algoritmes. In dit register worden alle algoritmes die de
gemeente gebruikt en, waar mogelijk, ook die van de maatschappelijke partners opgenomen. Dit draagt bij
aan de transparantie en het vertrouwen in de overheid.
Kunstmatige intelligentie wordt alleen ingezet als dit verantwoord en betrouwbaar kan, met respect voor de
privacy van Almeerders, Almeerse organisaties en bezoekers van Almere.
Wij betrekken burgers, bijvoorbeeld door middel van buurtpreventie teams, bij de veiligheid in hun eigen
buurt.
Wij willen meer inzet van wijkagenten, die niet steeds overgeplaatst worden, zodat zij hun buurt en de
buurtbewoners leren kennen.
De gerichte acties tegen geweld onder jongeren, zoals de actie tegen wapenbezit, steunen wij. Dat doen
we in nauwe samenwerking met het veiligheidshuis en jeugdwerk van de Schoor. Wij vinden dat er meer
(ambulante) jongerenwerkers nodig zijn om niet alleen reactief maar ook preventief te kunnen werken.
Wij betrekken huisartsen, scholen, maatschappelijke organisaties en wijkteams bij het herkennen en
erkennen van huiselijk geweld en zorgen ervoor dat ze dit kunnen melden. Om het probleem op te lossen
is een brede aanpak nodig die kijkt naar de totale problematiek die zich rond een gezin afspeelt.
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EEN STAD VOL ACTIVITEITEN
Kernwaarde: Voor alle Almeerders is er voldoende aanbod aan sport, ontspanning en cultuur
Een stad is niet alleen om te wonen en/of te werken. Je moet je er ook in kunnen vermaken en creatief kunnen zijn.
Daarom is een passend aanbod noodzakelijk en moeten er voldoende mogelijkheden zijn om te sporten, te
ontspannen en cultuur te beleven. En die voorzieningen moeten voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn.
Almere kent een breed aanbod aan sport en cultuur, maar voor kinderen die opgroeien in armoede (in Almere meer
dan 7.000 kinderen) is dat aanbod onbereikbaar. Daarom hebben wij het jeugdfonds sport en cultuur. De Partij van
de Arbeid wil ervoor zorgen dat alle kinderen die een beroep doen op het fonds geholpen kunnen worden. Dat mag
verder gaan dan alleen contributie want ook het aanschaffen van materialen (schoenen, kleding, hulpmiddelen) is
vaak niet mogelijk.

Kunst en cultuur maken we zelf
Almere kent niet één cultuur. Wij omarmen de diversiteit want dat maakt Almere een mooie en fijne stad om te
wonen. Kunst en cultuur zet aan tot nadenken en het verbindt mensen. Wij stimuleren diverse kunstvormen: van
architectuur tot poëzie, van beeldende kunst tot theater en muziek. Voor de Partij van de Arbeid is het belangrijk
dat cultuur zich in vele vormen kan uiten en dat kunst betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen, met name voor
jongeren; Almere is hierin innovatief.
In een jonge stad als Almere is erfgoed van een andere orde dan in steden met een lange historie. Toch zijn er ook
in Almere gebouwen die in de geschiedenis van Almere gezichtsbepalend zijn (geweest). Daarom wil de Partij van
de Arbeid dat er een inventarisatie gemaakt wordt van panden die de geschiedenis van Almere beschrijven. Met
elkaar moeten we vervolgens bepalen hoe we dit voor de toekomst behouden.
Kunst (theater, musea, kunstwerken) leveren een bijdrage aan de leefbaarheid van een stad en kunnen ook
toeristisch van belang zijn. Kunst is echter ook een afspiegeling van de bevolking van een stad. Daarom pleiten wij
ervoor dat wij kunst stimuleren die bij de stad past. Wat ons betreft is een groot en duur museum niet iets waar in
Almere behoefte aan is.
De Partij van de Arbeid is voor de invoering van een stadspas, die zou een bijdrage kunnen leveren aan de
bevordering van het bezoeken aan kunstactiviteiten door mensen die zich dat anders niet kunnen veroorloven. Het
jeugdfonds voor Sport en Cultuur vinden wij net zo belangrijk. Dat willen we behouden en zelfs uitbreiden zodat elk
kind, ook als het met armoede te maken heeft, aan cultuur kan doen en/of kan sporten.

Hoe gaan we dit doen?








Wij vullen het jeugdfonds sport en cultuur aan zodat alle kinderen in Almere kunnen sporten of aan cultuur
kunnen doen.
De Partij van de Arbeid is voor de invoering van een stadspas, zodat alle kunst(zinnige) activiteiten voor
iedereen toegankelijk zijn.
Wij maken een inventarisatie van belangrijke gebouwen die gezichtsbepalend zijn voor Almere, daarna
bekijken we per gebouw wat nodig is om het te behouden.
We willen het aanbod vergroten. De Partij van de Arbeid geeft daarbij de voorkeur aan een kleine
kunsthal/museum met wisselende tentoonstellingen boven een groot en duur museum dat vooral voor de
toeristen van buitenaf interessant moet zijn.
We zorgen ervoor dat artistieke broedplaatsen, waar jonge kunstenaars en ondernemers een plek kunnen
op verschillende plekken, verspreid over de stad, beschikbaar zijn. Dit doen we bij voorkeur in de nabijheid
van kennisinstellingen.
We zorgen voor goede mogelijkheden voor Street-art.
Aan het KAF wordt via de subsidieregeling opgelegd om een programmering voor alle groepen en
leeftijden te maken.
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Sport en ontspanning voor iedereen
Sport en bewegen zijn voor iedereen belangrijk, het is goed voor je (mentale) gezondheid en het levert sociale
contacten op. Er zijn nog steeds veel mensen die om verschillende redenen weinig bewegen of niet sporten, het
inkomen is daarbij veelal de bepalende factor. Wat de Partij van de Arbeid betreft mag inkomen geen reden zijn om
wel of niet te sporten. Ook voor mensen met een beperking zijn de voorzieningen schaars: sport moet voor
iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn.
Almere heeft veel toptalent binnen haar stadsgrenzen. Topsporters kunnen een voorbeeld zijn voor kinderen en
jongeren, de Partij van de Arbeid ondersteunt daarom het Almeers Kenniscentrum Talent (AKT) bij de ontwikkeling
en begeleiding van toptalent in Almere. Topsport is echter geen doel op zich, de Partij van de Arbeid vindt dat
topsport aanvullend en ondersteunend moet zijn op het aanbod van breedtesport. Niet andersom zoals je nu vaak
ziet.
Sportverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan het met elkaar sporten. De Partij van de Arbeid wil, omdat
hiermee de sociale cohesie bevorderd wordt, onderzoeken op welke wijze met elkaar sporten gestimuleerd kan
worden. De twee belangrijkste drempels zijn: de hoogte van de kosten voor verenigingen en gebrek aan
vrijwilligers.
De gemeente Almere geeft ongeveer 15% minder geld uit aan sport dan andere 100.000+ gemeenten. Mede
daardoor heeft Almere een tekort aan zwemwater en is de druk op sporthallen en gymzalen enorm hoog. Om op
het gemiddelde van Nederland te komen moet er ongeveer 2 miljoen euro per jaar aan het budget toegevoegd
worden.
Een actieve stad is ook een stad met voldoende recreatieve mogelijkheden voor haar inwoners. Onze stad leent
zich als geen ander voor een breed aanbod aan dit soort mogelijkheden. Ook is er voldoende ruimte voor het
realiseren van grootschalige evenementen. Bij een stad met de omvang en de ruimte van Almere hoort dan ook
een breed aanbod.

Hoe gaan we dit doen?








Wij willen de achterstand op andere grote steden inlopen en het sportbudget naar hetzelfde niveau
brengen als andere grote steden (relatief naar inwonertal).
Het buitenzwembad komt er, wij zijn voor het zogenaamde scenario 4, een groot zwembad met regionale
aantrekkingskracht.
Wij willen dat het beschikbare zwemwater wordt uitgebreid en dat er geen strandjes meer verdwijnen ten
behoeve van andere voorzieningen.
Wij willen uitbreiding van de mogelijkheden voor gehandicaptensport.
Wij zorgen er voor dat laagdrempelige activiteiten (zoals de Cruyffcourts) voor iedereen binnen een
redelijke afstand beschikbaar zijn.
Door verlaging van de kosten en verbetering van de verenigingsstructuur moet de drempel om lid te
worden omlaag gaan.
Vanuit het Sportbedrijf worden trainingen ter ondersteuning van vrijwilligers bij verenigingen georganiseerd.
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FINANCIEEL VERANTWOORD
Almere staat er financieel goed voor, de reserve zit ruim boven de door de accountant geadviseerde grootte.
Daarnaast zijn onze schulden in 8 jaar tijd van 105% van de begroting gedaald naar ongeveer 50% van de
begroting. Dat geeft ons de financiële slagkracht en ruimte om de problemen van de stad echt aan te pakken. De
gemeente is geen bank met als doel om op de centen te passen, maar is er om een mooie en leefbare stad te
realiseren, waar plek is voor iedereen.
De Partij van de Arbeid is van mening dat het college bij het opstellen van de begroting te voorzichtig is waardoor
onze financiële positie slechter lijkt dan deze in werkelijkheid is.
Nagenoeg elk jaar geeft de begroting aan dat we geld te kort komen; bij het resultaat zien wij echter steevast een
positief resultaat. Dat lijkt gunstig maar als een (te) sombere begroting geleid heeft tot (pijnlijke) bezuinigingen op
het Sociale Domein, dan betekent dit, dat wij de Almeerders eigenlijk tekort hebben gedaan.
Omdat de grondopbrengsten niet in de begroting maar wel in het resultaat opgenomen worden is dit een
belangrijke oorzaak van afwijkingen. Daarnaast staat er een spaardoel van 10 miljoen in de begroting wat het
beeld nog verder verslechtert. Wij vinden dat tekorten weergegeven moeten worden door uit te gaan van een lager
spaardoel. Vervolgens kan de raad besluiten om te bezuinigen en daarmee het spaardoel aan te vullen.
Dat wil niet zeggen dat de gemeente geen uitdagingen kent. We hebben onvoldoende gespaard voor groot
onderhoud en ook voor schoolgebouwen moet de komende jaren veel geld apart gezet worden. Daarnaast moet er
bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in jeugdzorg.
Aangezien de gemeente er financieel goed voor staat, is bezuinigen op het Sociaal Domein voor de Partij van de
Arbeid niet acceptabel. Sterker wij willen de bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd terugdraaien.
Als de verwachting van de Partij van de Arbeid aangaande een efficiëntere aanpak rond de jeugdzorg uitkomt dan
kan hierop wellicht geld bespaard worden. Dit geld komt goed van pas om wat ruimte te scheppen in andere
onderdelen van het sociaal domein.

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

Hoe gaan we dit doen?



Winst is niet meer het belangrijkste doel van het grondbedrijf, in plaats daarvan gebruiken we het
grondbeleid om meer sociale- en middel-dure huurwoningen te realiseren.
We onderzoeken de mogelijkheden om structurele inkomsten te genereren met ons grondbeleid. (Dat kan
ook bv bijvoorbeeld door middel van erfpacht).

Lokale lasten (voor burgers)
Wij streven ernaar dat lokale lasten niet stijgen met meer dan de jaarlijkse inflatie. We sluiten echter niet uit dat we
de Onroerend Zaakbelasting (OZB) verhogen. Verhoging van de OZB is de minst oneerlijke manier om de lasten te
verhogen omdat de mensen met de duurste huizen de grootste stijging zullen zien. Mensen die door de hogere
OZB in de problemen komen, die helpen wij.
Almere heeft in vergelijking met andere steden een erg hoog serviceniveau wat betreft de afvalinzameling. Dat zal
de komende jaren zo blijven. Door te kiezen voor nascheiding (gebruiksgemak) lopen we echter wel het risico dat
de lasten licht zullen stijgen.
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Partners van de gemeente weten waar ze aan toe zijn, geen verborgen bezuinigingen
Subsidies voor (institutionele) partners van de gemeente worden bijna altijd voor een jaar toegekend. Dat gebeurt
bij het vaststellen van de begroting in november/december. Daardoor weten partners altijd pas heel laat of ze het
volgende jaar door kunnen gaan. Dat geeft problemen met arbeidscontracten, huurcontracten en andere
verplichtingen die al eerder in het jaar aangegaan moeten worden. Wij willen die onzekerheid wegnemen door
subsidies waar mogelijk voor meerdere jaren toe te kennen.
Daarom willen wij voor projecten/activiteiten die meerdere jaren lopen naar een ander financieringsmodel waarbij
de subsidie (deels) voor een langere periode worden toegekend en waarbij jaarlijks vastgesteld wordt of de
subsidieperiode wordt verlengd.
In het verleden is vaak besloten om partners van de gemeente niet te compenseren voor inflatie, terwijl de
gemeente dat wel voor haar eigen budgetten doet. Dat betekent dat we op die manier in feite elk jaar bezuinigen
op onze partners, die zich veelal met sociale voorzieningen bezighouden. De Partij van de Arbeid wil af van deze
verborgen manier van bezuinigen.

Hoe gaan we dit doen?


Wij willen in de subsidieverordening opnemen welke projecten/activiteiten in aanmerking komen voor
langjarige subsidieovereenkomsten, welk deel van de subsidie structureel is en voor welke kosten deze
gebruikt mogen worden.

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