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Voorwoord lijsttrekker
“Voor u ligt het verkiezingsprogramma van SP Almere 2022. Een verkiezingsprogramma 
dat geschreven is voor onze inwoners, onze natuur, onze stad en vooral niet voor 
bestuurlijke prestige waar de inwoner weinig mee opschiet, maar wel de rekening voor 
betaalt. Het verkiezingsprogramma is niet slechts een mapje met standpunten. Nee, het is 
onze visie om deze gemeente weer op het rechte pad te krijgen. Een gemeente die zorgt 
voor haar inwoners en leefomgeving en dit als hoogste doel stelt. Een gemeente die geen 
poging doet om bedrijfje te spelen met het geld van haar inwoners en zich drukker maakt 
over prestige, zoals tientallen miljoenen gemeenschapsgeld besteden aan een 
megalomaan project als de Floriade, peperdure stadsmarketing en collegeleden die 
rondrijden in auto’s met chauffeur alsof ze de directeur van een multinational zijn, maar in 
plaats daarvan een gemeente die zich richt op haar kerntaken. De Gemeente Almere dient 
zich te gedragen als overheid die het belang van haar inwoners voorop stelt. Daarvoor 
moet zij weer terug naar de basis. De eerder genoemde kerntaken, zoals het garanderen 
van de veiligheid, zorg dragen voor een gezonde groene leefomgeving, het versterken van 
sociale voorzieningen in plaats van erop te bezuinigen, zorgen voor genoeg betaalbare 
huur- en koopwoningen, maar ook fatsoenlijk onderhoud van de infrastructuur in de stad 
en het schoon houden van onze wijken. Kortom, er is meer dan genoeg te doen zonder 
bezig te zijn met flauwekul. Er is werk aan de winkel. De SP zal zich de komende jaren vol 
overtuiging inzetten om de politiek en het bestuur weer in de goede richting te sturen. Wij 
steken de handen uit de mouwen en gaan samen met de inwoners van deze stad aan de 
slag om van Almere de gemeente te maken waarin iedereen betaalbaar kan wonen in een 
Sociale, Groene en Veilige omgeving.”

David de Vreede

Lijsttrekker en voorzitter SP Almere
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Een veiliger Almere
Leven in veiligheid is een recht. Er is hard is bezuinigd op de politie. Resultaat: te weinig 
personeel en te veel zaken die blijven liggen. In veel buurten zien we de wijkagent steeds 
minder en zijn politiebureaus gesloten. De SP investeert in veiligheid op straat en politie in 
de buurt. Maar veiligheid is breder dan de politie. Zo heeft de gemeente ook belangrijke 
taken op het gebied van milieuveiligheid (een veilige, gezonde leefomgeving), 
bouwveiligheid, brandveiligheid en digitale veiligheid. De SP investeert in brede zin in meer  
veiligheid, gemeentelijke samenwerking (digitalisering) en landelijke samenwerking met 
diensten zoals de Arbeidsinspectie (ISZW) en Inspectie Leefomgeving en Transport.

Om Almere veiliger te maken doen we het volgende:

• De politie moet meer mensen en middelen krijgen. Er komen meer wijkagenten en 
politiebureaus in de buurt: wijkagenten zijn de oren en ogen in de buurt. De politie is 
er niet om taken uit te voeren die anderen laten liggen. Verwarde personen horen 
niet in een politiecel, maar in de geestelijke gezondheidszorg. Daarvoor is opvang 
nodig in de GGZ.

• Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) handhaven de openbare orde en 
veiligheid in het fysieke domein. Voeren BOA’s toch politietaken uit, dan moeten zij 
politieagent worden: met een politieopleiding en de daarbij horende bewapening. 
Deze handhavers maken daarmee deel uit van de politieorganisatie en krijgen we 
extra oren en ogen in de wijken. We stoppen met de inhuur van BOA’s bij externe 
partijen. BOA’s komen in vaste dienst bij de gemeente.

• We stoppen met de uitholling van de brandweer. De Europese plannen die 
beperkingen opleggen aan onze vrijwillige brandweer ondermijnen haar basistaken 
en zijn bovendien onuitvoerbaar. Er komt een campagne om meer mensen te 
werven. De brandweer mag nooit met te weinig mensen uitrukken of te lang 
wachten op versterking. Brandweer Flevoland krijgt eigen adviseurs gevaarlijke 
stoffen. We winnen tijd bij calamiteiten omdat we niet hoeven te wachten op 
expertise buiten de regio.

• De mensen die zich elke dag inzetten voor onze veiligheid verdienen onze 
bescherming. Agressie tegen politieagenten, brandweerlieden, 
ambulancemedewerkers en andere hulpverleners accepteren we niet. Geweld wordt 
altijd en direct bestraft. We ondersteunen en stimuleren aangiftebereidheid van 
hulpverleners als zij agressief zijn bejegend. Hulpverleners krijgen steun bij het 
verwerken van traumatische ervaringen.
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• Te veel aangiften blijven liggen. De recherchecapaciteit moet uitgebreid worden. Het 
college van Burgemeester en Wethouders dient zich hiervoor bij de landelijke 
overheid harder in te spannen.

• We reguleren en legaliseren de teelt en de verkoop van softdrugs voor de 
Nederlandse markt. De SP in Almere ondersteunt het landelijk wiet-experiment. Zo 
kunnen we drugscriminaliteit tegengaan en de veiligheid van drugs beter 
controleren. We ontmoedigen drugsgebruik, maar gebruikers criminaliseren we niet.

• Door structurele samenwerking met de Arbeidsinspectie (ISZW) gaan we 
arbeidsuitbuiting tegen en vergroten we de veiligheid op Almeerse bouwplaatsen. 
Met toezicht en handhaving voorkomen we uitbuiting van en illegaal kamerverhuur 
aan arbeidsmigranten. Een stabiel thuis voorkomt overlast in de stad.

• In navolging van onze buurgemeente Lelystad geven we prioriteit aan het toezicht 
op asbestsanering. Met de vele renovaties in de oudere delen van onze stad vormt 
illegale asbestsanering een bedreiging voor de volksgezondheid. Illegale 
asbestsanering mag niet plaatsvinden. Daarom houden we gedegen toezicht. BOA’s 
volgen een cursus asbestherkenning. We leiden inspecteurs bouw- en 
woningtoezicht op tot gecertificeerd handhaver asbest.

• We investeren in meer milieutoezicht voor een duurzame en gezonde stad. De 
Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (de regionale milieudienst) zorgt 
voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, zodat dit onafhankelijk en 
effectief gebeurt.

• We investeren financieel in Brandweer Flevoland, de uitvoeringskracht van de 
Veiligheidsregio Flevoland, onze eigen afdeling Bouwtoezicht en in de 
Omgevingsdienst. Een veilige en gezonde stad is namelijk niet gratis.
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Milieu & Natuur
Het milieu en een gezonde leefomgeving zijn topprioriteiten van SP Almere. Een gezond 
leefmilieu is een eerste levensbehoefte. Door de sterke bevolkingsgroei, economische 
ontwikkeling, bouwactiviteiten en verkeer (Lelystad Airport) staat de leefbaarheid in onze 
stad onder druk. Volgens Milieudefensie en de Universiteit Groningen is de luchtkwaliteit 
op veel plaatsen ongezond. Dit leidt tot gezondheidsschade bij onze inwoners. Daarnaast 
kampt Almere met een asbestprobleem. Asbest werd veel toegepast om snel en goedkoop 
te bouwen, tot het in 1994 werd verboden. Ook al is onze stad relatief jong, er is veel 
asbest aanwezig in stadsdelen die voor 1994 zijn gebouwd. De SP doet er alles aan om 
Almeerders te beschermen tegen blootstelling aan deze zeer gevaarlijke stof. Ook het 
groen in onze dierbare groen-blauwe stad wordt bedreigd. Onder het bewind van het 
college en de coalitie heeft de laatste jaren een grote kaalslag in onze groene 
leefomgeving plaatsgevonden. SP Almere wil niet minder groen, ook niet evenveel groen, 
maar juist méér groen in onze stad. Meer groen draagt bij aan een gezonde leefomgeving 
en verbetert de luchtkwaliteit. Het draagt ook bij aan klimaatadaptatie door het tegengaan 
van hitte en wateroverlast.

Omdat het milieu ons zo lief is wil de SP het volgende:

1. De luchtkwaliteit wordt sterk verbeterd en gaat in de gehele stad voldoen aan de 
normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Maatregelen om dit te bereiken 
zijn:

 Almere steunt niet langer het openen van Lelystad Airport.

 Creëren van zoveel mogelijk groene golven op onze wegen. Hiermee verminderen 
we de uitstoot die ontstaat door remmen en optrekken.

 Een milieuzone invoeren voor de gehele stad. Oudere dieselvoertuigen, volgens 
een nader te bepalen bouwjaar, zijn niet welkom in de bebouwde kom. 
Vrachtvervoer en bussen voldoen minimaal aan Uitstootklasse Euro 6.

 Stimuleren van stofbeperkende maatregelen bij bouw en aanleg van infrastructuur 
via vergunningverlening.

 Verbod op rijden met een 2-takt scooter in de bebouwde kom en het ontmoedigen 
van scootergebruik in het algemeen, met uitzondering van elektrische scooters. 
Scooters weren  we van het fietspad om fietsers veilig de ruimte te geven.

 Geen toestemming voor de aanleg van nieuwe hout- en palletkachels, zowel in 
bestaande als in nieuwbouw. Onderzoek uitvoeren naar de uitstoot van reeds 
aanwezige kachels op piekmomenten in de winter. Als onderzoeksresultaten daar 
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aanleiding toe geven, passende maatregelen nemen om gezondheid van inwoners 
te beschermen.

 Autogebruik ontmoedigen. Gebruik van OV, fietsen en wandelen stimuleren.

2. We zetten de komende jaren alle benodigde capaciteit en middelen in om binnen 4 jaar 
alle asbestdaken in Almere te verwijderen en ook de risico’s van andere asbesthoudende 
materialen in gebouwen en infrastructuur te verminderen. Maatregelen om dit bereiken 
zijn:

 Mensen die zelf tot 35 m2 golfplaat mogen saneren, stimuleren dit daadwerkelijk te 
doen. Op kosten van de gemeente wordt aan huis het asbestafval opgehaald. Er 
wordt gratis een veiligheidspakket en verpakkingsmateriaal verstrekt (FFP3 stofkap, 
asbestoverall, rubberen handschoenen, spuitlijm, inpakplastic, en handleiding).

 Gemeentelijke subsidie verstrekken per vierkante meter gesaneerde asbestdaken 
en gevels, en die subsidie verhogen als mensen daarna hun dak verduurzamen.

 Aansluiten bij het Landelijk Asbestfonds om zo zonder financieel risico voor de 
gemeente, leningen te verstrekken voor het verwijderen van asbestdaken en -
gevels.

 Proactief toezicht houden op zowel legale als illegale sanering.

 Stimulerend toezicht invoeren om eigenaren van in slechte staat verkerende 
asbestdaken  ertoe aan te zetten om te gaan saneren.

 Aanwezigheid van asbest inventariseren bij alle gemeentelijk vastgoed en scholen, 
opstellen van risicobeheersplannen en saneren waar nodig.

 Personeel van de Milieustraat (Stadsreiniging), BOA’s en bouwinspecteurs opleiden 
om asbest te herkennen en leren hoe hiermee om te gaan.

 Almere wordt “kartrekker” binnen de groep van overheden en organisaties die de 
Samenwerkingsverklaring Aanpak van Asbestdaken heeft ondertekend.

3. Milieutoezicht en handhaving krijgen prioriteit binnen het handhavingsbeleid en worden 
zoveel mogelijk uitbesteed aan de gespecialiseerde Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en 
Vechtstreek.

4. Almere roept de klimaatnoodtoestand uit. We gaan ons nog meer inspannen om 
klimaatneutraal te worden. Het energietoezicht wordt uitbesteed aan de Omgevingsdienst. 
Deze dienst handhaaft de norm dat bedrijven energiebesparende maatregelen treffen die 
zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen. Andere maatregelen zijn:
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 Steun aan windmolens buiten bewoond gebied (Markermeer, polder) en aan kleine 
windmolens op erven en daken. Windmolens hebben met een relatief kleine 
voetafdruk een  hoog rendement.

 Inzetten op ontwikkeling van aardwarmte/geothermie en waterstofnetwerken. Op 
termijn vervangen we aardgas door groene waterstof.

 Geen gebruik maken van warmte of energie opgewekt uit houtige biomassa. Als dit 
betekent dat er tijdelijk nog aardgas gebruikt moet worden is dit voor de SP 
acceptabel. Aardgas moet wel zo spoedig mogelijk uitgefaseerd worden.

 Stimuleren van zonnepanelen op daken. Installatie van zonnepanelen moet veilig 
gebeuren. Almere gaat samenwerken met de provincie om een proces te 
ontwikkelen voor het veilig en milieuvriendelijk verwerken van afgedankte 
zonnepanelen.

 Bij de transitie naar aardgasvrije woonwijken ziet de gemeente erop toe, dat ook de 
laagste inkomens daaraan kunnen meedoen zonder verhoging van hun woonlasten.

 Almere voert in navolging van Lelystad duurzaamheidsleningen in. Deze leningen 
helpen inwoners om tegen een gunstig tarief hun koopwoning te verduurzamen. De 
duurzaamheidslening wordt gecombineerd met leningen voor het 
levensloopbestendig maken, en het verwijderen van asbest uit de woning. Door drie 
leningen in één verordening samen te voegen maken we woningen op een 
laagdrempelige manier toekomstbestendig.

 Het gebruik van plantaardige (“bio-based”) materialen bij bouw en isolatie wordt 
sterk gestimuleerd. Dit draagt bij aan een verlaging van CO2 uitstoot en een 
verminderde blootstelling aan schadelijke bouwmaterialen (glaswol) voor 
bouwvakkers.

 Almere houdt via de omgevingsdienst actief toezicht op de wettelijke verplichting 
voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen 5 jaar 
terugverdienen. Zo draagt ook het bedrijfsleven krachtig bij aan het tegengaan van 
de klimaatcrisis.

5. Almere moet verder vergroenen. We kiezen voor groen dat een zo positief mogelijk 
effect heeft op biodiversiteit, luchtkwaliteit en klimaatadaptatie. Ook komt er een plan om 
de hoeveelheid groen te vergroten. We willen een nog groener Almere. Een aantal 
maatregelen zijn:

 Almere is een meerkernige groene stad, ontworpen volgens de Tuinstadgedachte. 
“Een landgoed voor 250.000 mensen”, was het credo van Almere’s grondleggers. 
De natuur dringt vanuit het groene buitengebied via de groene lobben tussen de 

8 / 37



Sociaal, Groen en Veilig • 2022 - 2026

Stadsdelen, via de plassen, weteringen, grachten en parken, de beplanting van de 
straten, plantsoenen, groenstroken, hofjes en tuinen door tot de voor- en achterdeur 
van de bewoners. Deze bijzonder waardevolle “blauw-groene” infrastructuur, waar 
veel Almeerders aan verknocht zijn, wordt behouden, beschermd en versterkt.

 Niet meer bouwen in bosgebied.

 Uitsluitend bomen kappen als ze ziek zijn, een gevaar voor inwoners vormen, of 
andere bomen belemmeren in hun gezonde ontwikkeling. Bij noodzakelijke kap 
100% herbeplanting toepassen. Er komt een kap-verordening om bomen te 
beschermen tegen willekeurige en oneigenlijke kap-argumenten.

 Naast de planmatige ontwikkeling van onze stad is er bij nieuwbouwwijken de 
laatste jaren meer ruimte gekomen voor een organische ontwikkeling. Om de 
eenvormigheid van onze stad te doorbreken passen we, waar mogelijk en gewenst, 
organische ontwikkeling ook in bestaande wijken toe. Bij groot onderhoud komt er 
meer differentiatie en maatwerk, meer bewonersparticipatie, en meer 
bewonerszelfbeheer van groen in de openbare ruimte.

 Almere behoort samen met Oost-Groningen tot de gebieden waar de bodemdaling 
het grootst is. Aangezien huizen en gebouwen in Almere goed zijn onderheid, is het 
vooral de bestrating die verzakt, met alle risico’s van dien. Samen met het 
Waterschap en de Almeerders doet de gemeente er alles aan om de bodemdaling 
tegen te gaan. De schade aan wegen en riolering wordt hersteld.

 Als deelnemer van Operatie Steenbreek, een groeiend netwerk van 
natuurorganisaties, gemeenten en waterschappen die maatregelen treffen voor 
vergroening en tegen de gevolgen van de klimaatverandering, gaat Almere samen 
met de Almeerders de strijd aan tegen de verstening van de stad. Iedere vierkante 
meter steen die wordt vervangen door groen zorgt dat het water in de bodem kan 
zakken, de temperatuur wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten, 
amfibieën, vogels en kleine dieren weer een leefgebied vinden en bewoners 
gezonder worden en zich prettiger voelen.

 Bermen, taluds en braakliggende terreinen worden ingezaaid met wildebloemen-
zaadmengsels en het maaibeleid wordt daar zorgvuldig op afgestemd. Zo ontstaat 
er een goede leefomgeving voor de met uitsterven bedreigde bijen en insecten. Er 
wordt niet gemaaid in broedtijd en wanneer zoogdieren met hun jongen in het gras 
schuilen. Dit komt de biodiversiteit ten goede.
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6. Almere investeert fors in de afdeling Stadsreiniging.

 De Stadsreiniging heeft meer capaciteit nodig om zwerfvuil in de wijken te beperken 
en moet over meer borstelwagens beschikken. Schone straten hebben een positief 
effect op het milieu, aanzien en leefbaarheid van onze stad.

 Er komen meer openbare prullenbakken in de wijken.

7. Landbouw en groenonderhoud vindt plaats zonder schade aan dier en milieu.

 Alle landbouw in en rondom de stad wordt biologisch. Onderzoek toont aan dat de 
lucht- en waterkwaliteit significant verbetert als meer landbouw overstapt op 
biologische teelt. Op deze manier waaien er geen pesticiden en herbiciden 
bewoond gebied in, en komen ze ook niet in het oppervlaktewater. Dit heeft een 
positief effect op de gezondheid van mens, milieu, flora en fauna, en helpt 
bedreigde soorten (bijen, insecten) hun rechtmatige plaats in de natuur op te eisen.

 Bedrijven die onderhoud aan het groen in de stad uitvoeren mogen geen chemische 
bestrijdingsmiddelen meer gebruiken. Het zeer schadelijke Glyfosaat/Roundup 
wordt compleet uit onze stad verbannen.

8. De gemeente beschermt het grondwater in het waterwingebied (de boringsvrije zone) 
tussen Almere en Zeewolde. Hier vinden geen schadelijke boringen plaats en wordt geen 
vervuilde grond gebruikt bij bouwprojecten. We beschermen de kwaliteit van ons 
drinkwater.

9. We gebruiken geen menggranulaat als bodemverharding op wandelpaden. 
Menggranulaat bevat resten van plastic, batterijen, asbest en andere schadelijke stoffen. 
Het gebruik van schelpen of andere bewezen milieuvriendelijke materialen komt daarvoor 
in de plaats. Bestaande vervuilde paden worden gesaneerd.

10. We stoppen met het gebruik van rubbergranulaat op sportvelden en saneren 
bestaande velden. Het gebruik van rubbergranulaat is schadelijk voor mens, dier en milieu. 
We gaan terug naar het gebruik van natuurgras omdat kunstgras schadelijke microplastics 
verspreidt.

11. We willen in Almere zo spoedig mogelijk een totaalverbod op consumentenvuurwerk.
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Werk en Inkomen
Iedereen heeft recht op een inkomen dat bestaanszekerheid geeft. Een eerlijk inkomen uit 
een betaalde baan geeft deze zekerheid. Maar ook als er geen banen beschikbaar zijn, of 
als werken door onvoorziene persoonlijke omstandigheden niet mogelijk is, moet 
bestaanszekerheid gegarandeerd zijn. We moeten voorkomen dat mensen buiten hun 
schuld in armoede vervallen en in de schuldhulpverlening belanden. Als socialisten komen  
we op voor mensen met weinig geld en weinig opleiding. In onze kapitalistische 
kennismaatschappij hebben zij het duidelijk moeilijker om bestaanszekerheid te krijgen 
dan mensen met voldoende geld en een hogere opleiding. Het is de duurzame plicht van 
de overheid om eerlijke kansen voor haar burgers te garanderen, omdat zij daartoe 
grondwettelijk is aangewezen. Als socialisten strijden we ook in Almere voor menselijke 
waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. We voeren strijd om de kloof te dichten 
tussen de kleine portemonnee en het grote geld, tussen laag- en hoogopgeleid, tussen 
kansarm en kansrijk. In Almere is 5% van de beroepsbevolking werkloos, in Nederland is 
dat 4%. In onze stad worden er sinds vele jaren meer bijstandsuitkeringen uitgekeerd dan 
het landelijk gemiddelde: 61 per 1000 inwoners, tegen 46 per 1000 inwoners landelijk. In 
Almere is de beroepsbevolking met een laag onderwijsniveau groter dan het landelijk 
gemiddelde. Het verkleinen van sociaaleconomische verschillen, en verschillen in 
gezondheid en levensverwachting tussen burgers is één van de gemeentelijke kerntaken. 
Gemeentelijk beleid voor doelgerichte zorg en ondersteuning is noodzakelijk. Ook in de 
kwaliteit van de fysieke leefomgeving, bij het aanleggen van wegen, het onderhoud aan 
woningen, het vernieuwen en aanleggen van wijken, is er geen scheidslijn tussen de 
situering van armere en rijkere bewoners. We hebben bijzondere aandacht voor de positie 
van jongeren. Vroegtijdig schoolverlaten moet worden bestreden om de kansen op de 
arbeidsmarkt te vergroten. Maar ook de positie van ouderen verdient aandacht. Goed 
gekwalificeerde en ervaren oudere werknemers ondervinden leeftijdsdiscriminatie bij het 
zoeken naar een baan in sectoren waar juist een zeer grote vraag is naar personeel, zoals 
bouw, (installatie) techniek en zorg.

Om de bestaanszekerheid voor een ieder te verbeteren doen we het volgende:

• Armoede hoort niet thuis in onze gemeente. We geven meer hulp aan kinderen die 
in armoede opgroeien: voor kleding, voedsel, studiebegeleiding, sport, verjaardag 
en cultuur.

• We willen geen heksenjacht op bijstandsgerechtigden. Een vergissing is geen 
fraude en mag niet leiden tot een boete. Bijstandsgerechtigden worden niet 
bespioneerd, hun privacy wordt gerespecteerd.
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• Mensen die de lokale belastingen niet kunnen opbrengen hebben recht op 
kwijtschelding.

• We verruimen de groep mensen die recht heeft op minimavoorzieningen van de 
gemeente. Daarmee zijn burgers met kleinere inkomens en werkende minima, die 
nu tussen wal en schip vallen, verzekerd van bijvoorbeeld gratis hulp bij de 
dierenarts of gratis sport- en cultuurlessen voor de kinderen.

• We gaan respectvol om met uitkeringsgerechtigden en bieden hun kansen voor 
ontwikkeling en uitstroom naar betaald werk in plaats van gedwongen participatie 
en opgelegd vrijwilligerswerk.

• We creëren extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En 
ondersteunen ondernemers die hier een goede bijdrage aan leveren.

• Jongeren zonder startkwalificatie helpen we actief naar de arbeidsmarkt via een 
leer-werktraject. De gemeente neemt problematische schulden van jongeren over 
als ze daar niet meer uitkomen, in ruil voor deelname aan een werk- of studietraject 
en afbetaling naar vermogen.

• Kwetsbare jongeren verdienen een steun in de rug. We pakken schooluitval onder 
MBO’ers stevig aan en bestrijden jeugdwerkloosheid. We regelen extra 
ondersteuning voor jongeren die opgroeien in minimagezinnen.

• We strijden tegen leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt waarbij goed 
gekwalificeerde en ervaren oudere werknemers bij voorbaat worden uitgesloten 
voor banen waar zij uitermate geschikt voor zijn. De gemeente selecteert samen 
met het UWV ervaren oudere werkzoekenden voor arbeidsplaatsen in haar eigen 
organisatie die nu door inhuur van externen worden bezet. Inhuur wordt vervangen 
door vaste arbeidscontracten.

• We investeren in gratis taallessen voor jong en oud en breiden het aanbod in de 
wijken uit, zodat iedereen een plek vindt op de arbeidsmarkt in Almere, waar je ook 
geboren bent. Daarbij komt ook het verwerven van digitale vaardigheden ruim aan 
bod.
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Armoede en schulddienstverlening
Een overheid die de kosten van schuldvordering bij de schuldenaar in rekening brengt lost 
schuldproblemen niet op, maar maakt die juist groter. Schuldenaren worden door een 
stapeling van schuld op schuld de armoede in gejaagd en tot maatschappelijke uitsluiting 
veroordeeld. Incassobureaus en deurwaarders vormen een ware schuldenindustrie. Ze 
zien armoede als verdienmodel en hebben geen oog voor de menselijke waardigheid van 
schuldenaren.

Onze voorstellen voor schuldhulpverlening:

• We maken een einde aan de schuldenindustrie. De gemeente neemt de regie in 
handen. Zij haalt de incassobureaus, bewindvoering en deurwaarders uit de keten 
van schuldvordering. De gemeente neemt de schulden over. Op basis van de 
beslagvrije voet treft de gemeente een aflossingsregeling van maximaal 3 jaar met 
de schuldenaar. Met deze afloscapaciteit wordt in één keer de schuld afgekocht van 
de schuldeiser. Voor de schuldenaar betekent dit duidelijkheid en minder stress. 
Schuldenvrij zijn, betekent dat men het leven weer met volle aandacht opnieuw 
inhoud kan geven.

• We zijn solidair en sluiten niemand uit. We introduceren een stadspas voor minder 
vermogende inwoners waarmee men gratis of met korting deel kan nemen aan 
maatschappelijke, sportieve, educatieve en culturele activiteiten.

• Zolang uitkeringen niet structureel zijn verhoogd, geven we individuele 
inkomenstoeslag. De grens voor de toegang tot bijzondere bijstand leggen we op 
130 procent van het minimumloon.

• We communiceren proactief over de individuele inkomenstoeslag zodat iedereen in 
de doelgroep weet hier recht op te hebben.

• Er komt een uitgebreide collectieve ziektekostenverzekering, inclusief tandarts, 
beschikbaar voor de minima, met afdekking van het eigen risico. Deelname is 
vrijwillig.

• We bestrijden armoede onder kinderen. Zo voorkomen we dat armoede generatie 
op generatie wordt doorgegeven. We richten ons met name op 
onderwijsachterstanden en schulden bij jongeren, zodat we een valse start aan hun 
volwassen leven voorkomen. Vrijwillige thuismentoren kunnen kinderen de 
thuisbegeleiding geven die zij nodig hebben. Dit doen we door non-profit projecten 
zoals “School’s cool” te introduceren in Almere.
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Volkshuisvesting
Iedere inwoner van Almere heeft recht op passende huisvesting. Een eigen dak boven je 
hoofd is een grondrecht. Helaas wordt door een hardnekkig tekort aan woningen dit recht 
aan onze inwoners ontzegd. Zij vinden geen passende en betaalbare huur- of koopwoning.  
Er zijn drastische maatregelen nodig om deze woningnood op te lossen. Allereerst moet 
de voorraad sociale huurwoningen flink worden vergroot. De wachtlijsten moeten korter en  
snel worden teruggedrongen. Ook het aanbod van betaalbare koopwoningen moet worden  
uitgebreid. De gemeente moet duidelijke kaders stellen waarbinnen projectontwikkelaars 
aan de slag kunnen met woningbouw. In alle gevallen dient een divers woningaanbod, 
waar alle doelgroepen worden bediend, voorop te staan. Extra aandacht verdienen 
ouderen, mensen met een lichamelijke beperking en mensen met psychosociale 
problemen. Wooncorporaties nemen het voortouw en leggen het fundament van effectief 
volkshuisvestingsbeleid door te zorgen voor een brede sociale huursector. Corporaties 
handelen zonder winstoogmerk, hebben een sterke maatschappelijk band met hun 
huurders en hanteren soepele toegangseisen voor iedereen. Ze zorgen voor leefbare 
wijken en een verbonden stad, waar mensen met diverse achtergronden en uit 
verschillende inkomensgroepen verspreid over inclusieve wijken met elkaar samenwonen. 
De effectiviteit van volkshuisvestingsbeleid dient continue bewaakt te worden. Actuele 
publieke statistieken over het schaarse aanbod van sociale huurwoningen zijn essentieel 
voor een eerlijke toewijzing, om beleid te toetsen en bouwactiviteiten tijdig bij te sturen.

Zo zorgen we voor passende huisvesting en lossen we de woningnood op:

• We bouwen doelgericht naar de behoeften van de bewoners van onze stad. We 
eisen duidelijkheid in de bestaande sociale huurwoningvoorraad, en openbaarheid 
van behoeften en tekorten. Jaarlijks worden duidelijke en ondubbelzinnige cijfers 
over de status in de sociale huursector gepresenteerd.

• Sloop en verkoop van corporatiewoningen leggen we aan banden. Verkoop vindt 
plaats onder stringente voorwaarden, bij voorkeur aan de zittende huurder. De 
corporatie heeft terugkoopgarantie. Het ontstane tekort aan sociale huurwoningen 
wordt direct aangevuld.

• Bij het beschikbaar stellen van grond voor sociale huurwoningen maken we stevige 
afspraken om de sociale huurbestemming voor ten minste 30 jaar te garanderen.

• Leegstand is onacceptabel. Panden die leeg staan maken we bewoonbaar. We 
stimuleren hergebruik van panden en het wonen boven winkels.

• Huisjesmelkers en illegaal kamerverhuur pakken we hard aan. Daarnaast willen we 
een zelfbewoningsplicht voor bestaande en nieuwbouw woningen.
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• Een gezonde woning met goede ventilatie, zonder schimmel, vocht en asbest is een 
recht. Almere gaat hier actief toezicht op houden.

• We onderschrijven de rechten van huurders zoals vastgelegd in de Nieuwe 
Woningwet.

◦ Huurders hebben recht op toegang tot het oordeel van onafhankelijke 
deskundigen bij voortdurende schimmel-, vocht- en asbestproblemen.

◦ Bouwbesluitnormen voor nieuwbouw zijn ook van toepassing op woningen die 
ingrijpend worden gerenoveerd.

◦ Aanspraak van huurders op garanties bij oplevering van bouwwerkzaamheden 
wordt versterkt.

◦ Een verplichte APK wordt ingevoerd op woninginstallaties in de risicocategorie. 
De rol van bewoners bij bouwregelgeving en bouwplannen wordt versterkt.

◦ Huurders krijgen meer te zeggen over huurbeleid, investeringen en andere 
belangrijke beslissingen, zoals de verkoop van woningen van de 
woningcorporatie.

• De gemeente stimuleert woningcorporaties en projectontwikkelaars om meer 
woningen te bouwen naar de behoeften van de Almeerders, met name goedkope 
en betaalbare huurwoningen.

• Binnen een jaar moet duidelijk zijn of corporaties en projectontwikkelaars het 
benodigde aantal sociale huur- en koopwoningen kunnen realiseren. Indien 
realisatie niet lukt, neemt de gemeente regie met een gemeentelijk Woningbedrijf 
dat het benodigde aantal wel kan realiseren.

• Wijken hebben een gevarieerde samenstelling en bestaan voor minimaal 30% uit 
sociale huurwoningen.

• We maken woningen en woonomgeving levensloopbestendig. Senioren en mensen 
met een beperking krijgen meer keuzevrijheid om te (blijven) wonen waar ze graag 
wonen.

• We ondersteunen mensen bij het verhuizen naar een woning die beter aansluit bij 
hun behoefte. We faciliteren doorstroom met speciale regelingen.

• Bij woningcorporaties geldt de menselijke maat. We voeren de verenigingsstructuur 
opnieuw in. De ledenvergadering is het hoogste orgaan.
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• We ondersteunen huurdersbelangengroepen met voorstellen die de Woonvisie op  
huisvestingsbeleid, urgentiebeleid en het stedelijk Woningbouwprogramma 
verbeteren.

• We zorgen voor een duurzame, gezonde, veilige een leefbare omgeving, met 
voldoende ogen en oren van de toezichthouders in de wijk. Meer buurtmeesters bij 
woningcorporaties en meer wijkagenten bij de politie. Buurtbewoners krijgen 
zeggenschap over de inrichting en het onderhoud van hun woonwijk en omgeving. 
Hiervoor stellen we wijkbudgetten beschikbaar.

• We roepen de gemeente op om samen met woningcorporaties en zorgaanbieders 
Zorgbuurthuizen naar model van de SP op te zetten. Het "Zorgbuurthuis van de SP” 
is een kleinschalige woonvorm voor ouderen met grote of kleine zorgvragen. Het 
Zorgbuurthuis is er ook voor ouderen die zelfstandig in de buurt wonen. Zij kunnen 
er terecht voor een kopje koffie, activiteiten, sociaal contact en een gezamenlijke 
maaltijd.
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Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Bij het aanbieden van zorg is de menselijke maat het uitgangspunt. De leefwereld van de 
zorgvrager staat centraal en we moeten luisteren naar de zorgvraag. De systeemwereld 
met haar rigide regels en instituties is niet leidend. Zorg moet passen bij degene die zorg 
nodig heeft. Als zorg niet pasklaar voorhanden is, moet die passend gemaakt worden. De 
zorgverlener is een professional die onbelemmerd moet kunnen werken en niet tegenover, 
maar naast de zorgvrager staat. Goede, betaalbare en toegankelijke zorg is een recht voor  
iedereen.

Met de decentralisatie van ouderen- en jeugdzorg en de invoering van de Participatiewet in  
2015 zou de zorg beter en goedkoper worden. Bezuinigingen waren het resultaat, vanuit 
de gedachte dat marktwerking en een bedrijfsmatige aanpak efficiëntie zou bevorderen en  
het beste in de zorg naar boven zou halen. Niets is minder waar. De marktwerking is 
doorgeslagen en leidt tot verhoging van kosten en kwalitatief mindere zorg, die ook nog 
eens minder toegankelijk is. Het organiseren van aanbestedingen kost de gemeenschap 
veel geld. In Nederland wordt één miljard euro verspild aan procedures voor 
aanbestedingen. Geld dat beter aan de zorg zelf besteed kan worden. De bedrijfsmatige 
aanpak heeft er toe geleid dat veel geld naar managers gaat, die met onnodige 
bemoeizucht de zorg professionals inperken, en daarmee de zorg als geheel aantasten. 
Door de vele bezuinigingen staat goede zorg in Almere ernstig onder druk. Ouderen 
moeten langer thuis blijven wonen, terwijl de thuiszorg ontoereikend is. Jongeren die zorg 
nodig hebben moeten heel lang wachten voordat ze geholpen worden, ondertussen 
verergeren hun problemen. De SP heeft altijd gestreden tegen onzinnige bezuinigingen en 
zal dat blijven doen.

Onze voorstellen voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg:

• We stoppen de bezuinigingen op de Wmo.

• Zorgverleners worden als professional bejegend. Zij staan naast de mensen en 
zoeken samen met hen naar oplossingen. Het welzijn van zorgvragers is het doel, 
niet het commerciële gewin van zorgaanbieders.

• Om verspilling te voorkomen halen we de marktwerking uit de zorg.

• De gemeente neemt regie en houdt toezicht. Ze organiseert duurzame zorg in eigen 
beheer, bevordert samenwerking en bewaakt de samenhang tussen zorgorganisaties 
en professionals. Ze sluit convenanten met een beperkt aantal zorgaanbieders en 
regelt de best mogelijke zorg en hulpverlening voor langere tijd. Bij fraude van 
zorgaanbieders ontbindt ze direct de samenwerking en doet strafrechtelijk aangifte.
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• We vergoeden en werken alleen met beproefde behandelmethoden, ontwikkeld door 
de professionals zelf.

• We organiseren zorgvoorzieningen op wijk- en buurtniveau, dicht bij de bewoners en 
gedragen door de buurt.

• Met kleinschalige Zorgbuurthuizen dringen we de bureaucratie terug en maken we 
minder kosten. Zorgverleners krijgen de ruimte om hun werk zelf in te delen.

• We zetten in op preventie. Wijkteams hebben aandacht voor zorgvragen die in de 
wijk leven, hebben een luisterend oor en signaleren tijdig problemen die het welzijn 
van wijkbewoners bedreigen. Wijkverpleegkundigen zijn nauw verbonden met 
wijkteams, immers zij komen achter veel voordeuren en hebben goed zicht op de 
problematiek in de wijk.

• Er komt één gemeentelijke organisatie voor huishoudelijke zorg.

• We ondersteunen mantelzorgers, zodat ze niet overbelast raken. Indien nodig krijgen 
zij ook financiële steun. Respijtzorg is goed geregeld en voldoende beschikbaar.
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Jeugdzorg
De jeugdzorg kampt met grote problemen. Ouders en verzorgers moeten vaak hemel en 
aarde bewegen om de juiste zorg voor hun kind geregeld te krijgen, of worden met lange 
wachtlijsten geconfronteerd. Bij het op- en afschalen van zorg zien we dezelfde problemen.  
Kinderen zijn de dupe van falend beleid. Maar ook jongvolwassenen in 
jeugdzorginstellingen worden in de steek gelaten. Op hun 18e jaar worden ze geacht op 
eigen benen te staan, hetgeen velen niet lukt. Dit introduceert een nieuw probleem, omdat 
een vervolgtraject voor deze jongeren niet is geregeld.

Onze voorstellen voor goede, betaalbare en toegankelijke jeugdzorg:

• We stoppen de bezuinigingen op de jeugdzorg.

• We luisteren naar jongeren en versterken hun inspraak bij hulp, ondersteuning en 
beleid.

• We zorgen voor betaalbare (zorg)woningen en ambulante begeleiding voor 18+ 
jongeren die hun zorginstelling of beschermde woonsituatie moeten verlaten.

• Ouders met een zorgindicatie voor hun kind krijgen binnen een acceptabele 
wachttijd hulp. Bij acute problemen wordt direct hulp geboden. Kosten zijn geen 
argument om hulpvragen te weigeren.

• Bij gezinsproblemen doen we gedegen onderzoek naar de oorzaak. We lossen 
problemen op met een integrale begeleiding van het gezin. Uithuisplaatsing van 
kinderen is altijd de laatste optie.

• We ondersteunen gezinnen met meervoudige problemen. We helpen ouders hun 
kinderen een stabiele en beschermende omgeving te geven waarin ze veilig kunnen 
opgroeien.

• We schaffen onnodige bureaucratie af bij her-indicaties voor mensen met een 
problematiek waar geen herstel zal optreden: zoals fysieke beperkingen, psychose 
gevoeligheid, autisme en dementie. Dit geldt voor zorg in natura (ZIN) of 
persoonsgebonden budget (PGB) in de Wmo, Jeugdzorg en GGZ.

• We voorzien dat de schadelijke gevolgen van de Kinder Opvang Toeslagenaffaire 
(KOT) nog geruime tijd zullen voortduren. We steunen de gedupeerde ouders en 
kinderen zo lang dat nodig is.
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Gemeentelijke Financiën
De gemeente is verantwoordelijk voor de publieke voorzieningen van onze stad. In de 
afgelopen periode zijn die voorzieningen door verwaarlozing ernstig afgebrokkeld. 
Tegelijkertijd heeft de gemeente miljoenen uitgegeven om het prestigieuze Floriade project  
"koste wat kost" in de lucht te houden. Bezuinigingen op de publieke ruimte en essentiële 
publieke diensten zijn hier het directe gevolg van. Welzijnsvoorzieningen zijn 
wegbezuinigd, groenvoorzieningen in onze stad zijn steeds minder groen en het 
onderhoud van de stad schiet tekort. De SP eist dat onze gemeentelijke financiën, die met 
ons belastinggeld zijn opgebracht, worden besteed aan kerntaken die in het dagelijks 
leven van Almeerse inwoners van nut en noodzaak zijn.

Onze speerpunten voor de komende gemeenteraadsperiode:

• Het bedrijfsleven financiert haar eigen prestige evenementen, waar zij immers zelf 
het meest van profiteert. De gemeente is geen deelnemer, en trekt hiervoor dus niet 
de portemonnee van haar inwoners. Zij zal hoogstens faciliteren door het 
verstrekken van gemeentelijke vergunningen, het beschikbaar stellen van de 
openbare ruimte en ordehandhaving.

• De gemeente concentreert zich op kerntaken: het schoon, veilig en leefbaar houden 
van onze stad, burgerzaken (uitgifte paspoorten, voltrekken huwelijken, verstrekken 
vergunningen), handhaven wet en regelgeving, ondersteunen welzijnsvoorzieningen 
(waardoor onze ouderen bijvoorbeeld langer thuis kunnen wonen), zorgtaken 
(jeugdzorg, ouderenzorg), bestrijden van woningnood en dakloosheid, betaalbare 
gemeentelijke reinigingsdienst en onderhoud riolering.

• We starten proef-projecten waar wijken een budget krijgen om zelf zaken te 
organiseren die hun wijk aangaan, zoals welzijn, groenvoorziening, jeugdwerk, 
tegengaan vereenzaming, ondersteuning ouderen.

We financieren onze speerpunten door:

• Het schrappen van overbodige banen en management functies binnen het ambtelijk 
apparaat. Beperkte inhuur van externe partijen. We beschikken reeds over 
voldoende goed gekwalificeerde ambtenaren die alle kerntaken van de gemeente 
kunnen uitvoeren. Dus: minder dure directieleden, managers en adviseurs, en meer 
medewerkers met een eerlijk inkomen die kerntaken uitvoeren.

• Beperken van het ambtelijke wagenpark: ambtenaren die nu nog in een dienstauto 
rijden, krijgen waar mogelijk een elektrische fiets. Afschaffen van het wagenpark 
voor Burgemeester en Wethouders.
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• Beperken kosten van het college: afschaffen van overbodige luxe en snoepreisjes.

• Promotie van onze stad overlaten aan Almere City Marketing. De gemeente bouwt 
haar financiële betrokkenheid bij deze organisatie af, maar blijft van dienst met het 
verstrekken van vergunningen, beschikbaar stellen van de openbare ruimte en orde 
handhaving. We bezuinigen op alle vormen van marketing.

• Verkoop van grond voor de bouw van betaalbare koopwoningen door 
woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.
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Bestuurscultuur
In onze parlementaire democratie heeft de bestuurscultuur een bepalende invloed. Te 
vaak zien we dat besluitvorming onvoldoende transparant is, en dat de ambtelijke 
uitvoering compleet aan het zicht is onttrokken. Zelfs voor de verantwoordelijk bestuurders 
(het college) is dit het geval. De SP vindt het een kwalijke zaak als bestuurders zich 
principieel alleen met bestuurlijke zaken wensen bezig te houden, en niet met de 
ambtelijke uitvoering van hun beleid. Door dit principe ontstaat een vacuüm waarin een 
“vierde macht” van ambtenaren ongecontroleerd haar gang kan gaan. De wetgevende, 
uitvoerende en rechtelijke macht zijn de basis van onze rechtstaat. Een ongecontroleerde 
“vierde macht” van ambtenaren is hier strijdig mee. Het leidt tot onrecht en willekeur waar 
burgers het slachtoffer van zijn. De gevolgen van een lakse bestuurscultuur zijn zowel 
landelijk als lokaal pijnlijk voelbaar. Iedereen kent de gevolgen van eigenmachtig ambtelijk 
handelen in de kinderopvangtoeslag affaire. In Almere voelen we de financiële ontsporing 
van het Floriade project: er is keihard bezuinigd op gemeentelijke kerntaken, veel inwoners  
zijn in hun bestaanszekerheid getroffen.

Dit zijn onze voorstellen om een transparante gemeente, aangestuurd door 
democratisch gekozen volksvertegenwoordigers, te garanderen:

• Alle besluitvorming in de gemeenteraad en het college is transparant, en 
controleerbaar door iedereen in onze gemeenschap, inclusief de pers.

• De gemeente staat in dienst van de burger. Daarom moeten burgers vanaf de 
vroegste ideeënvorming worden betrokken bij besluiten waar ze dagelijks de 
gevolgen van ondervinden. Burgerparticipatie is een wezenlijk onderdeel van 
gemeentelijke besluitvorming. Belangrijke kwesties die de gehele stad aangaan 
leggen we in een gemeentelijk referendum aan de inwoners voor.

• We strijden tegen ondoorzichtige besluitvorming in ondemocratische bestuurslagen, 
zoals de MRA (Metropool Regio Amsterdam).

• Om de vorming van een “vierde macht” van ambtenaren te voorkomen krijgt Almere 
een stevig college van B&W bestaande uit minimaal 6 wethouders en een 
burgemeester. Het college richt zich niet op ceremonieel vertoon en bestuurlijke 
drukte, maar geeft uitvoering aan de besluitvorming in de gemeenteraad en stuurt 
het ambtelijk apparaat dagelijks aan.

• Naast bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt het college óók verantwoordelijkheid 
voor de ambtelijke uitvoering. Immers, het college heeft voor de uitvoering het 
democratisch mandaat van de gemeenteraad (de direct gekozen 
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volksvertegenwoordiging). Het ambtelijk apparaat werkt dus voor het college en niet 
voor het management en de directie.

• De democratisch gekozen gemeenteraad en in het verlengde daarvan het college 
van B&W pakt weer stevig het roer.
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Floriade
De SP heeft destijds ingestemd met de Floriade, onder de voorwaarde dat dit evenement 
betaald zou worden door het bedrijfsleven. Inmiddels weten we dat het bedrijfsleven het 
volledig heeft laten afweten. De Almeerse belastingbetaler krijgt de rekening 
gepresenteerd die inmiddels is opgelopen naar 100 miljoen euro. Helaas, de teller staat 
nog niet stil en loopt nog verder op.

De SP heeft al vanaf het begin gewaarschuwd dat prestigeprojecten zoals de Floriade niet 
door de overheid moeten worden georganiseerd. Ambtenaren hebben geen deskundigheid 
om regie te voeren over mega projecten waar het bedrijfsleven de boventoon voert. 
Bovendien, dit is helemaal geen taak van de gemeente. Daarom moeten dit soort 
projecten juist aan de markt worden overgelaten. De gemeente heeft de taak om te zorgen 
voor veiligheid, voldoende en betaalbare huisvesting, en het bevorderen van het welzijn 
van haar inwoners. De gemeente moet zorgen voor schone en veilige openbare ruimtes, 
die in goede staat verkeren. Zij heeft mede als taak het beheren van bruggen, wegen, 
groen en water. Zij moet zorgen voor goede en betaalbare gemeentereiniging, het 
verstrekken van uitkeringen, het bieden van schuldhulpverlening, en verantwoordelijkheid 
nemen voor goede zorg op maat. Dáár liggen de prioriteiten. Niet bij een megalomaan 
project zoals de Floriade. Alle eerdere Floriade's zijn met een groot financieel verlies zijn 
geëindigd. De voorspellende waarde hiervan blijkt groot. We zien het verlies scenario zich 
nu ook in Almere voltrekken. De voorstanders verkopen mooie praatjes, maar die zullen 
niet uitkomen. Geen enkele Floriade heeft tot nu toe zulke grote investeringen geëist als 
die van Almere. Dit betekent dat de verliezen voor onze stad hoog zullen oplopen.

De SP heeft in eerdere raadsbesprekingen gepleit om te stoppen met de Floriade om 
daarmee ons verlies te beperken. Met deze beslissing zouden we het Floriade gebied 
verder kunnen ontwikkelen voor woningbouw en natuur. Juni 2020 was zo’n beslismoment. 
Corona was, als mondiaal complicerende factor, een gerechtvaardigde aanleiding om het 
Floriade project te stoppen. College en Raad hadden toen met opgeheven hoofd afscheid 
kunnen nemen van de Floriade. De wereld zou Almere begrepen hebben.

Helaas hebben het college en de raad anders besloten, terwijl overduidelijk is dat er 
intussen onder de burgers van Almere geen enkel draagvlak meer is voor een Floriade. 
Onze bewoners zien dat het project ten koste gaat van essentiële gemeentelijke 
dienstverlening die Almeerders dagelijks direct raakt.

Voor de SP is de maat al heel lang vol. We zijn in 2018 niet voor niets uit de Floriade 
besprekingen gestapt. Daarom wil de SP na afloop van de Floriade in 2022 een 
Raadsenquête starten, zodat de onderste steen boven komt. Niets en niemand hoeft 
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gespaard te worden. De burgers van Almere verdienen het om deze Raadsenquête in alle 
openbaarheid te kunnen volgen en te controleren.

Ondertussen blijft onze stad opgezadeld met een enorme financiële restschuld. Het 
Floriade debacle mag niet ten koste gaan van onze inwoners. Er mag niet worden 
bezuinigd op de kerntaken van onze gemeente.
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Mobiliteit, OV en Infrastructuur
Met de groei van Almere staat de mobiliteit en een veilige doorstroming van verkeer onder 
druk. Onze stedelijke infrastructuur en verbindingen hebben extra aandacht nodig. 
Laagdrempelig en toegankelijk openbaar vervoer is een kerntaak van de gemeente, en 
van groot belang voor de veiligheid, gezondheid en leefbaarheid van onze inwoners. Deze 
taak besteden we niet uit aan de markt. Het belang van de reiziger staat voorop en niet de 
winst van vervoersbedrijven. Almere is een prachtige stad waar het leefmilieu van 
bewoners onlosmakelijk is verbonden met water en natuur. Deze groen-blauwe 
infrastructuur moeten we beschermen, uitbreiden en veilig stellen voor de toekomst. 
Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde plek om te wonen, werken en leven. We 
zetten ons in voor een vitale samenleving waar mensen zich veilig, gezond en 
laagdrempelig verplaatsen om elkaar te ontmoeten.

De SP stelt het volgende voor:

• Verbeteringen van het regionaal openbaar vervoer netwerk zijn noodzakelijk. De SP 
maakt zich sterk voor verbindingen binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA), 
het noorden (Lelystad/Zwolle/Groningen), het midden van het land (Utrecht) en het 
groene hart. We volgen ontwikkelingen in de verstedelijkingsstrategie en de 
mobiliteitsvisie van de MRA op de voet en nemen actie als het belang van onze 
gemeente en inwoners in het gedrang komt.

• Geen bezuinigingen op busvervoer. Reizigersvriendelijk openbaar vervoer is een 
noodzaak. Ook ’s nachts is openbaar vervoer beschikbaar. We pleiten voor gratis 
openbaar vervoer in onze gemeente voor jongeren onder de 12 jaar en 65+ 
ouderen. Inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum krijgen een 
kortingspas.

• Er gebeuren nog te veel ongelukken. We maken veilige busbanen met veilige 
oversteekplekken. We beschermen de veiligheid van buschauffeurs en passagiers 
met voldoende toezichthouders. Geen vrijwilligers als chauffeur op de bus. De bus 
is een publieke dienst met professionele chauffeurs.

• We maken het openbaar vervoer schoner en milieuvriendelijker. We nemen 
afscheid van dieselmotoren die schadelijk zijn voor mens en milieu. Via een 
overgangsfase met LPG of elektrisch zetten we volledig in op “nul-emissie” 
waterstof bussen.

• We zetten sterk in op het herstellen en onderhouden van onze wegen, bruggen, 
wandel- en fietspaden.
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• We verminderen uitstoot van fijnstof, roetdeeltjes en stikstofoxide door het instellen 
van “groene golven” en een snelheidslimiet van maximaal 100 km/uur op de A6 
langs Almere. We dringen geluidshinder van verkeer terug door het slim toepassen 
van groene corridors.

• We bouwen beveiligde transferia aan de randen van de stad en stimuleren het 
gebruik met betaald parkeren in ruil voor gratis openbaar vervoer naar het centrum 
van de stad. Dat geeft minder drukte en vervuiling door autoverkeer in de 
binnenstad. We moedigen het gebruik van de fiets aan. We maken iedere locatie in 
de stad gemakkelijk en veilig per fiets bereikbaar.

• We verhogen het aantal oplaadpunten voor elektrische scooters, fietsen en auto’s. 
We handhaven veilheidsnormen voor elektrisch parkeren en parkeernormen. In 
parkeergarages voldoen oplaadpunten aan de wettelijke eisen en voorschriften van 
de brandweer.

• Almere krijgt zo spoedig mogelijk een waterstof tankstation.

• Het gemeentelijk wagenpark en scooterpark wordt waterstof gedreven, zodra auto’s 
en scooters worden vervangen of de leasetermijn afloopt.

• We vervangen alle openbare verlichting door slimme energiezuinige LED verlichting 
of een lichtgevend wegdek. Verlichting gaat alleen aan wanneer dat nodig is.
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Economie
Almere is een stad met grote economische potentie. De werkgelegenheid in Almere is 
onvoldoende. Veel Almeerders werken buiten de stad. Deze reisbewegingen hebben een 
negatief effect op het milieu, vanwege uitstoot van het verkeer. Bovendien betekent dit veel  
reistijd voor onze inwoners. Reistijd levert stress op en dat heeft weer een negatief effect 
op de gezondheid. De SP wil met name het midden- en kleinbedrijf (MKB) stimuleren. 
Daarmee creëren we banen voor ieder opleidingsniveau. Digitalisering is een belangrijke 
aanjager van groei, innovatie en nieuwe bedrijvigheid. We zetten ons in voor de 
ontwikkeling van een eerlijke, duurzame en open economie.

Om de economische situatie van Almere te verbeteren doen we het volgende:

• Meer MKB maakindustrie naar Almere halen: bedrijven die werkgelegenheid bieden 
voor ieder opleidingsniveau.

• Bedrijven aantrekken die een positieve bijdrage leveren aan een beter milieu, een 
schonere leefomgeving en de energietransitie.

• We zorgen voor een gelijk speelveld waarop innovatieve lokale bedrijven dezelfde 
mogelijkheden en kansen krijgen als grote (multi) nationale spelers.

• De toeristische en recreatieve sector uitbreiden. Deze sectoren ontwikkelen zich in 
harmonie met onze mooie natuur, zodat zowel de natuur als de economie hier baat 
bij hebben.

• Zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat voor onze winkeliers en horeca. 
De gemeente stelt zich daarbij soepel en meedenkend op bij vergunningverlening. 
Bijvoorbeeld als het gaat om openingstijden en de grootte van terrassen. Er komen 
meer uitgaansgelegenheden voor jongeren, zodat Almere ook voor hen 
aantrekkelijk is.

• We stimuleren circulaire- ofwel kringloopeconomie. Het gaat om veilige en 
daadwerkelijk duurzame bedrijven. We waken voor het fenomeen “green washing”, 
waarbij bedrijven onder het mom van circulariteit en duurzaamheid schadelijke 
producten produceren of milieuschade veroorzaken.

• Er is in Almere geen plaats voor vervuilende bedrijven die schade toebrengen aan 
milieu, natuur en leefomgeving. Met name energie slurpende datacenters vormen 
een bedreiging. Datacenters die als nutsvoorziening zijn opgezet, in lokale en 
provinciale behoeften voorzien, en vriendelijk zijn voor mens en milieu, zijn welkom. 
Datacenters die de behoefte en het belang van Almere en Flevoland overstijgen 
worden geweerd.
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• Verhuurders van leegstaande kantoor- of bedrijfspanden worden, na een jaar 
leegstand, voor zowel het eigenaars- als het verhuurdersdeel van de OZB 
aangeslagen. Zo gaan we leegstand tegen.

• De gemeente gunt binnen de aanbestedingsregels zoveel mogelijk opdrachten aan 
Almeerse ondernemers en wanneer dit niet mogelijk is aan Flevolandse 
ondernemers.

• We nemen deel aan de metropoolregio Amsterdam (MRA) onder voorwaarde dat 
besluitvorming 100% plaatsvindt in de gemeenteraad. We steunen geen extra 
bestuurslaag. Almere draagt geen autonomie af. Het Almeers belang staat voorop 
en we worden geen buitenwijk van Amsterdam. Wanneer aan deze voorwaarden 
niet wordt voldaan dan wil de SP dat Almere de MRA verlaat.

• We stoppen met het uitbesteden van reguliere werkzaamheden binnen de 
gemeentelijke organisatie. Groenvoorziening, handhaving, schoonmaak en 
dergelijke zijn werkzaamheden die in eigen beheer worden uitgevoerd. Er gelden 
normale gemeentelijke arbeidsvoorwaarden: dus eerlijk loon voor echte banen.
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Onderwijs
Onderwijs is de motor van ontwikkeling voor kinderen, jongeren, volwassenen en de 
samenleving als geheel. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijksoverheid, 
provincie, gemeente, scholen en ouders. In het onderwijs is een groeiende ongelijkheid 
ontstaan, met nadelige gevolgen voor onze kinderen en de toekomst van ons land. Ieder 
kind verdient een eerlijke kans om zich optimaal te ontwikkelen en bij te dragen aan de 
samenleving. We strijden voor gelijke kansen voor iedereen, en voor basis-, voortgezet- en  
beroepsonderwijs en universitair van hoge kwaliteit. Studeren is geen luxe, maar een 
recht. Studenten moeten zonder schulden kunnen studeren. Leerkrachten zijn 
professionals en moeten alle ruimte krijgen om hun vak uit te oefenen. De bureaucratie en 
de regeldruk moeten verminderen. Leerkrachten moeten meer zeggenschap krijgen, en de  
kans om onderwijs vanuit de praktijk vorm te geven. De ideale school is kleinschalig. 
Kleine klassen met aandacht voor ieder kind en korte lijnen tussen docenten, ouders en 
directie. We verzetten ons tegen schaalvergroting: dit leidt tot meer bureaucratie en minder  
aandacht voor leerlingen. Veel kinderen leren beter in de beroepspraktijk dan in het 
klaslokaal. Het middelbaar beroepsonderwijs is te grootschalig: dit belemmert het contact 
tussen leerling en docent. ROC’s zijn te groot geworden, met duizenden studenten per 
vestiging. Het zijn leerfabrieken met te veel managers en te weinig docenten. Door 
bureaucratie gaat veel geld verloren. Dat geld moet worden besteed aan beter onderwijs 
en meer docenten.

Om het onderwijs te verbeteren doen we het volgende:

• We brengen de menselijk maat terug in het onderwijs met kleinschalige scholen 
waar jongeren de kans krijgen een vak te leren en niet verdrinken in 
grootschaligheid.

• We strijden voor het recht dat iedereen een leven lang bijscholingen kan volgen.

• Voor leerlingen die niet theoretisch willen of kunnen leren wordt het aanbod van 
praktijkonderwijs vergroot en wordt ingezet op de kraptesectoren (installatie) 
techniek, bouw en zorg.

• Leerlingen die geen startkwalificatie kunnen halen of uitstromen met een 
startkwalificatie op MBO2, blijven net als de leerplichtige leerlingen tot hun 18e 
leerplichtig. Als zij werkloos worden, wordt dit gemeld en worden zij geholpen met 
ander werk of een andere opleiding.

• De gemeente staat samen met bedrijven garant voor voldoende stageplaatsen en 
creëert ook zelf stageplaatsen.

• Goed onderwijs is geen luxe. Particulier onderwijs leggen we aan banden.
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• We voeren een ‘kleine klassenstrijd’. We werken naar klassen van maximaal 23 
kinderen, te beginnen op scholen met veel kinderen uit armere gezinnen. Elk kind 
krijgt gelijke kansen, scholen mogen kinderen niet uitsluiten, ook niet door een hoge 
ouderbijdrage. De eigen bijdrage voor voorschoolse educatie voor kinderen met een 
leerachterstand schaffen we af. De ouderbijdrage wordt begrensd en blijft vrijwillig. 
Alle kinderen moeten kunnen meedoen aan alle schoolactiviteiten.

• We willen onze kinderen goed voorbereiden op de samenleving. Dat betekent 
aandacht voor rekenen en taal, maar ook voor muziek, kunst en cultuur, bewegen, 
leren omgaan met persoonlijke en culturele verschillen, en praktisch 
natuuronderwijs. De gemeente moet geld uitgeven aan scholen, die meer willen 
doen in het kader van culturele activiteiten of natuur-educatie.

• Voor leerlingen die niet op vakantie kunnen gaan, worden door de gemeente 
Almere in de wijken zomerscholen op hoog niveau georganiseerd.

• De SP wil dat alle kinderen tot hun recht komen en zo veel mogelijk samen naar 
school gaan. We pleiten voor kleinere klassen waar aandacht voor de individuele 
behoeftes van het kind de norm is. Dit betekent dat naast klassikaal onderwijs er 
voldoende ruimte is voor individueel werken. Waar nodig wordt kwaliteitsvol 
passend onderwijs aangeboden.

• De gemeente draagt zorg voor gezonde, goed onderhouden schoolgebouwen.

• De gemeente zet stevig in op het oplossen van het lerarentekort.

Lichamelijke opvoeding en muziek

Er is de laatste jaren sterk bezuinigd op muziekles en lichamelijke opvoeding in het 
onderwijs.

Zo brengen we lichamelijk opvoeding en muziek terug in het onderwijs:

• Er komen meer lesuren voor muzikale vorming, gymnastiek en sport, onder leiding 
van vakleerkrachten.

• Schoolzwemmen komt weer terug in het basisonderwijs. Het is niet alleen leuk, 
gezellig en gezond, maar in het waterrijke Almere ook van levensbelang. Niet alle 
ouders kunnen particuliere zwemlessen betalen.

Veilig naar school

De gemeente is verantwoordelijk voor huisvesting en een evenwichtige spreiding van 
scholen over de stad, en daarmee ook voor een veilige doortocht van thuis naar school. 
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Veel schoolpleinen in het ruime en groene Almere zijn opvallend kale, saaie tegelvlaktes. 
Mede onder druk van de SP heeft de gemeente een begin gemaakt om schoolpleinen 
groener, uitdagender en avontuurlijker te maken. Ook na schooltijd vormen de 
schoolpleinen dan aantrekkelijke, gezonde speel- en ontmoetingsplekken in de buurt. Uit 
onderzoek blijkt dat dit een positief effect heeft op de ontwikkeling en het gedrag van de 
kinderen.

Zo bevorderen we een veilige, sociale en groene omgeving rondom de school:

• We zorgen voor verkeersveilige buurten met vrije fietspaden, zodat kinderen met 
vriendjes en vriendinnetjes uit hun eigen buurt niet alleen samen opgroeien en 
buiten spelen, maar ook samen naar school wandelen of fietsen. De sociale binding 
met buurt en buurtgenoten dient zo veel mogelijk gestimuleerd te worden.

• Levensgevaarlijke verkeerssituaties rondom scholen pakken we aan.

• Schoolpleinen worden de komende jaren op grote schaal groener, uitdagender en 
avontuurlijker gemaakt.

Digitale vaardigheden

Digitale vaardigheden en inzicht in de werking van digitale diensten zijn belangrijke 
aspecten van actief en kritisch burgerschap, waarmee onze open samenleving, democratie  
en rechtstaat aan kracht wint. Onderwijs moet leerlingen voorbereiden op digitaal 
burgerschap.

Zo bevorderen we digitaal burgerschap:

• Stedelijke onderwijsinstellingen nemen Digitaal Burgerschap als 
onderwijsdoelstelling in het leerplan op.
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Kunst & cultuur
Kunst en cultuur zijn geen sluitstuk van de begroting, maar de basis van onze beschaving. 
Ze inspireren, houden ons een spiegel voor en leren dingen anders te bekijken. Het leven 
bestaat uit meer dan alleen werken en geld verdienen. Het voeden van de verbeelding en 
van de geest is net zo belangrijk. Films en televisieprogramma’s die je ziet of zelf maakt, 
boeken die je leest of schrijft, muziek die je maakt of beluistert, schilderijen die je in het 
museum bekijkt of zelf maakt, toneelvoorstellingen waar je naar kijkt of aan meedoet. Die 
tillen je uit boven het alledaagse bestaan. Een rijk aanbod van kunst en cultuur moet 
daarom beschikbaar en toegankelijk zijn voor een groot publiek. 

Een rijk aanbod van kunst en cultuur

• Bibliotheken in alle stadsdelen moeten gekoesterd worden. Ze zijn niet alleen om 
boeken te lenen, kennis te vergaren en te verdiepen, maar ook belangrijk als 
ontmoetingsplek, een plek voor huiswerk, leesbevordering, toegang tot computers, 
taalcursussen en allerlei culturele activiteiten. Net als muziekscholen en fanfares, 
zangkoren en toneelclubs, poppodia, ateliers voor beeldende kunst en andere 
kleinschalige centra. Culturele broedplaatsen zoals de Voetnoot worden 
gestimuleerd, gefaciliteerd en gesubsidieerd. We koesteren cultuur.

• Kunst en cultuur zijn door langdurige corona-maatregelen hard getroffen. Projecten, 
optredens en uitvoeringen zijn noodgedwongen stopgezet en door het ontbreken 
van inkomsten dreigen verenigingen en instellingen kopje onder te gaan. Tijdens de 
corona pandemie maakt Den Haag geld over aan de gemeente en adviseert welk 
gedeelte in te zetten voor kunst en cultuur. Om blijvende verschraling te voorkomen 
moet de gemeente het geadviseerde bedrag daadwerkelijk aan die sectoren 
besteden.

Aandacht voor de Almeerse geschiedenis

• Extra aandacht verdient de bijzondere ontstaansgeschiedenis van onze stad, waar 
60 jaar geleden nog de golven klotsten. De oude tuinstadgedachte waarmee de 
stad is ontworpen om de woningnood in de Randstad op te lossen, is vandaag 
actueler dan ooit: gezond en betaalbaar wonen in het groen! Almeerders missen 
soms de sfeer en de geschiedenis van oude steden. Die kunnen en willen we niet 
na-apen. Maar is er een stad waar zoveel bewoners zoveel geschiedenis van hun 
eigen stad zelf nog hebben (mee)gemaakt? De resultaten tot nu toe mogen er zijn 
en verdienen het gekoesterd en beschermd te worden. Indien mogelijk geen sloop 
van oudere huizen, wijken en gebouwen die nog jaren meekunnen, wel opknappen 
en aanpassen aan de eisen van de tijd en eventueel ook de functie aanpassen.
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Sport en bewegen
Almere is een jonge en vitale stad met vele sportvoorzieningen die via verenigingen of 
gemeentelijk, als openbare skateparken en sportveldjes, beschikbaar zijn. Sport 
verbroedert, brengt mensen samen en is gezond. De SP vindt het belangrijk dat onze stad 
in beweging blijft en er een breed aanbod is van sportvoorzieningen, die voor iedereen 
toegankelijk, betaalbaar en bereikbaar zijn.

Voor brede en laagdrempelige voorzieningen stellen we het volgende voor:

• We openen zo snel mogelijk een openbaar buitenzwembad op een centraal gelegen 
en goed bereikbare plaats.

• Schoolzwemmen wordt ingevoerd en is gratis. Ook kinderen uit gezinnen met een 
lager inkomen leren hierdoor goed zwemmen. Zo verkleinen we de kans op 
ongelukken (verdrinking) en gaan kinderen meer bewegen, wat goed is voor hun 
gezondheid.

• We vergroten het aanbod van gratis openbare sportvoorzieningen. Skatebanen, 
voetbalveldjes, velden voor basketbal en andere sporten, maar ook speeltuinen, 
spreiden we over de gehele stad.

• We blijven werken aan een stedelijke infrastructuur die uitnodigt tot fietsen en 
wandelen. Want deze duurzame vervoersmethoden dragen op een natuurlijke 
manier bij aan een vitale bevolking.

• De huisvesting van sportclubs dient goed verzorgd, onderhouden en duurzaam te 
zijn. De gemeente speelt hier een leidende rol in.

• Sport is een gezonde bezigheid en mag niet schadelijk zijn voor mens en milieu. 
Daarom starten we zo snel mogelijk met het vervangen van kunstgrasvelden door 
milieuvriendelijke alternatieven. We beginnen met het saneren van kunstgrasvelden 
met rubbergranulaat. Die schaden de gezondheid van sporters, met name die van 
kinderen, en het milieu.

• We maken sport bereikbaar en betaalbaar voor alle Almeerders. Dit doen we onder 
andere via het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
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Sociaal Digitaal
We worden steeds meer afhankelijk van gedigitaliseerde gemeentelijke diensten. Met 
digitalisering kan de dienstverlening aan burgers worden verbeterd, maar tegelijkertijd 
nemen hiermee ook de zorgen toe over privacy schendingen, risico-profilering, inbraken 
(datalekken) en gijzelingen (gijzel-software). Daarnaast is het de vraag of de digitale 
voordelen wel in verhouding staan tot de hoge financiële kosten. Dat de gemeentelijke 
digitale infrastructuur complex is mag geen excuus zijn om deze aan openbaarheid van 
bestuur te onttrekken. Juist door transparantie en openheid kunnen de doeltreffendheid, 
betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid en deugdelijkheid van digitale diensten 
worden gecontroleerd en geborgd. Het gemeentelijk bestuur moet actief aantonen dat ze 
het vertrouwen van de burger waard is.

Onze voorstellen voor een menselijke en weerbare digitale infrastructuur zijn:

• De menselijke maat is de norm bij de bejegening van burgers. Algoritmen en 
kunstmatige intelligentie zijn ondersteunend bij ambtelijke beslissingen en nooit 
leidend. De argumentatie achter digitale conclusies is in mensentaal uit te leggen. 
Beroep tegen deze conclusies is mogelijk. We voldoen aan de Europese Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

• Personeelstekort is geen excuus om essentieel menselijk contact tussen burger en 
bestuur door computers te vervangen.

• Gemeentelijke websites zijn duidelijk, overzichtelijk en gebruiksvriendelijkheid. Ook 
voor mensen die slechtziend of blind zijn.

• Digitale middelen zijn ondersteunend voor, en geen vervanging van, zichtbare 
agenten en handhavers op straat.

• In de openbare ruimte zijn anonimiteit en privacy de norm. Mensen worden niet met 
digitale middelen geïdentificeerd en gevolgd, tenzij daar dringende rechtsgeldige 
redenen voor zijn.

• Het bestuur publiceert jaarlijks een verslag waarin gemeentelijke digitale 
oplossingen transparant worden gemaakt, inclusief de keten van digitale 
toeleveranciers. Het digitaal jaarverslag bevat tevens een register van alle gebruikte 
algoritmen en kunstmatige intelligentie.

• Software wordt dusdanig geschreven en openbaar gemaakt, dat onafhankelijke 
experts de software in haar oorspronkelijke taal (“open source software”) kunnen 
lezen en beoordelen. Als uit het digitaal jaarverslag blijkt dat aan deze norm niet is 
voldaan, wordt aangegeven hoe we onze digitale vrijheid zo snel mogelijk kunnen 
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herwinnen. Op deze manier komen we ook extreem hoge financiële kosten door 
wurgcontracten op het spoor, zodat we een plan kunnen maken om daar zo snel 
mogelijk vanaf te komen.

• We delen Open Digitale Oplossingen met andere gemeenten.

• We delen persoonsgegevens niet met private partijen en geven onze digitale 
middelen en infrastructuur niet uit handen aan partijen voor wie het publieke belang 
ondergeschikt is aan commerciële doelstellingen.
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