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Onze speerpunten zijn:
1. Geen bezuinigingen ten koste van de laagste inkomens
Bij bezuinigingen worden de lasten zodanig verdeeld dat de laagste inkomens hierbij
worden ontzien. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

2. Eerlijk loon en echte banen voor medewerkers in de zorg
Bij de vaststelling van de tarieven voor de uitvoering van zorgtaken, wordt erop toegezien dat deze voldoen aan de geldende cao´s en er zekerheid van taakuitvoering wordt
geboden.

3. Betaalbare en levensbestendige woningen in buurten en wijken
Voor ouderen in bestaande wijken worden betaalbare woningen gerealiseerd, zogenaamde levensloopbestendige woningen, waarvan de huren binnen de categorie
sociale huurwoningen vallen.

4. Ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor de laagste inkomens
De kwijtscheldingsregeling van gemeentelijke belastingen en heffingen voor inwoners
met een inkomen lager dan 120 procent van het bestaansminimum wordt ruimhartig
toegepast.

5. Budget Jeugdzorg uitsluitend voor zorg aan jeugd
Het budget dat voor de Jeugdzorg beschikbaar wordt gesteld moet geoormerkt worden
en mag dus niet voor andere doeleinden worden gebruik.

6. Cultuur moet je doen, fonds voor (pop)concerten, straattheater,
tentoonstellingen etc. Er wordt een cultuurfonds ingesteld van waaruit diverse
culturele activiteiten worden ontwikkeld en (mede)gefinancierd; de financiering van het
cultuurfonds wordt door het aangaan van vitale coalities mogelijk gemaakt.

7. Thuis blijven wonen wordt met goede zorg mogelijk gemaakt
Mensen die niet voor een indicatie voor opname in een zorgcentrum in aanmerking
komen, maar wel huishoudelijke, verpleegkundige, verzorgende of ambulante hulp
behoeven, krijgen de zorg die noodzakelijk is om aan het maatschappelijk verkeer deel
te kunnen blijven nemen.

8. Betaalbare huur- en koopwoningen voor de laagste inkomens
Om de sociale huur- en koopwoningen zo betaalbaar mogelijk te maken, worden de
mogelijkheden van de erfpachtregeling beter benut en wordt grondspeculatie tegengegaan.

9. Openbaar vervoer gratis voor de laagste inkomens
Binnen de mogelijkheden wordt er een proef met extra gesubsidieerd openbaar busvervoer ingesteld voor doelgroepen uit de gemeente.

10. Leegstand van bedrijfs-, kantoor- en winkelpanden tegengaan
Bij langdurige leegstand van bedrijfs-, kantoor en winkelpanden neemt de gemeente
het initiatief om in overleg met de eigenaren tot herbestemming van de panden te
komen.
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1

Eigenzinnig en betrouwbaar
Maart 2014: de kiezer aanzet
In 2014 viert Almere haar dertigjarig bestaan als gemeente. In die periode is
zij uitgegroeid tot een gemeente met ongeveer 196.000 inwoners. Daarmee
behoort Almere wat betreft het inwonertal tot de tien grootste gemeenten van
ons land en staat zij met de stad Groningen op een gedeelde zevende plaats.
In de afgelopen dertig jaar heeft Almere een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, een ontwikkeling die steeds gericht was op de groei van de stad en
waarbij de veelkernigheid in een groene omgeving centraal stond.
Almere is nog volop in ontwikkeling. Met de realisatie van de stadsdelen Poort,
Pampus, Nobelhorst en het Oosterwold is er nog een lange weg te gaan voordat er
over een complete stad gesproken kan worden. In de tussentijd zien we dat door te
weinig aandacht voor de leefbaarheid van de bestaande wijken en stadsdelen,
deze zienderogen achteruit gaan. Door gebrek aan voldoende middelen wordt nu
het spook van de verdichting gehanteerd. Dit staat op gespannen voet met de
oorspronkelijke uitgangspunten omtrent de leefbaarheid van de wijken en stadsdelen.
Het is dan ook van belang dat er in de komende periode een frisse wind door
bestuurlijk Almere gaat waaien. Want aan wind hebben we in Almere geen gebrek.
Na dertig jaar in wisselende samenstellingen van VVD en PvdA, aangevuld met
onder andere GroenLinks, Leefbaar Almere, het CDA/CU en D66, is het tijd dat de
bezem weer eens door het gemeentehuis wordt gehaald.
Voor u ligt het programma waarin de SP op een voor u misschien wel een wat
eigenzinnige wijze aangeeft hoe het beter in Almere kan. Voor ons staat de mens
centraal en wel vanuit een maatschappijvisie die gebaseerd is op: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Deze drie kernwaarden vormen de meetlat
waarlangs de voorstellen van inwoners, het college en de andere fracties worden
gelegd. Wij zijn er klaar voor om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen, als
een links, eigenzinnig en betrouwbaar alternatief.

U MOET BESLISSEN
Zeker na de afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de verkiezingen van 19
maart 2014 voor de gemeenteraden de belangrijkste verkiezingen sinds tijden. U bepaalt
nu bij wie u de sturing van de gemeente in handen legt. Vertrouwt u de rechtse partijen?
Gelooft u het ‘echte verhaal’ van de PvdA? Blijft u uw steun geven aan partijen die in plaats
van de samenleving te versterken, meewerken aan de sociale afbraak?
DE SOCIALISTISCHE PARTIJ IS ER VOOR U
In plaats van het oude geluid van sociale afbraak, omdat dit volgens de VVD en de PVV nu
eenmaal niet anders kan in een tijd van bezuiniging, staat de SP pal voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Bij ons dragen de sterkste schouders de zwaarste
lasten. U mag het zeggen. U moet beslissen. Stem op 19 maart 2014 op de SP voor een
beter Almere.
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2 De jeugd heeft de toekomst
Jeugdzorg, jongerenbeleid en onderwijs
Met de meeste Almeerse jongeren gaat het goed, maar soms hebben zij en
hun ouders extra aandacht of ondersteuning nodig. Het Centrum Jeugd en
Gezin, in Almere bekent als Oké-punt en in de toekomst als Wijkteams, kan
deze hulp bieden. Wij vinden het belangrijk dat, wanneer er hulp nodig is,
deze zo snel mogelijk kan worden geboden en dat het hulpverleningsproces
ook zo soepel mogelijk verloopt. Wij zijn dan ook blij met de overdracht van
de jeugdzorg van rijk en provincie naar de gemeente. Het is voor Almere een
uitgelezen kans om de „jongeren‟ meer centraal in de jeugdhulpverlening te
stellen. De komende jaren is er veel aandacht nodig voor het verminderen van
de bureaucratie van de organisaties en hun werkwijzen. Een sluitende samenwerking tussen de gemeente, jeugdzorgaanbieders en professionals in de
jeugdzorg moet hoog op de prioriteitenlijst staan.
Almere is een jonge gemeente met een groeiend aantal jonge mensen. Er gebeurt
al veel voor jongeren, maar de behoefte aan voorzieningen neemt sterk toe.
Jongeren hebben cultuur, sport, jeugdzorg, opvoeding, jongerenparticipatie en
natuurlijk onderwijs nodig. Bij dit alles moeten de jongeren centraal staan.
Participatie van jongeren bij het maken van beleid voor jongeren op alle terreinen
vindt de SP van groot belang.
Almere is een stad die volop in ontwikkeling is. Ons doel is om in onze stad een
compleet onderwijsaanbod te hebben. Daarbij is het van bijzonder belang dat met
de invoering van het passend onderwijs het regulier onderwijs extra middelen en
aandacht krijgt om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Passend
onderwijs mag niet tot ‘knellend onderwijs’ leiden. Ook voor het basisonderwijs is er
in Almere nog steeds volop aanleiding om hier speciale aandacht aan te besteden.
Wij zetten er dan ook op in om de ingezette kwaliteitsslag verder door te zetten.
Daarmee wordt de basis gelegd om zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie
te laten halen.
Tot voor kort waren de dependance van de Christelijke Hogeschool Dronten en
enkele opleidingen van de Hogeschool Amsterdam de enige Hbo-opleidingen in
Almere. Wij zijn blij met de ontwikkeling van de Hogeschool Windesheim in Almere
en verheugen ons dat zowel het aantal studenten als de opleidingsmogelijkheden
gestaag toenemen. De huisvesting voor de studenten van deze opleidingen is nog
geen ‘acuut’ probleem, maar vergt de komende jaren zeker meer dan de nodige
aandacht. Een compleet onderwijsaanbod kan niet zonder universitair onderwijs.
Op termijn moet universitair onderwijs in een samenwerkingsverband met andere
universiteiten tot de mogelijkheden gaan behoren.

ONZE VOORSTELLEN
1. De kwaliteit van de jeugdzorg moet de voortdurende aandacht hebben van de
gemeente, waarbij jongeren en hun ouders centraal staan, een betere sturing wordt
gerealiseerd en de bureaucratie wordt teruggedrongen.
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2. De financiële middelen die aan de gemeente beschikbaar worden gesteld voor de
jeugdzorg en het jongerenbeleid moeten geoormerkt worden en mogen dus niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
3. Binnen haar verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg en het jongerenbeleid draagt de
gemeente zorg voor de goede coördinatie, samenwerking en afstemming tussen de
verschillende zorg- c.q. hulpverlenende en welzijnsorganisaties.
4. De overhead van de zorg-, hulpverlenende en welzijnsorganisaties mag aantoonbaar
de 20 % niet overschrijden en moet binnen drie jaar zijn gedaald tot 15 %.
5. De invoering van het passend onderwijs mag er niet toe leiden dat de kwaliteit van het
reguliere onderwijs wordt aangetast; extra middelen worden ingezet om te voorkomen
dat kinderen en leerkrachten de dupe worden van het nieuwe beleid.
6. De kwaliteit van het basisonderwijs wordt verder verbeterd; de vorming van brede
scholen met een continurooster bevorderd; basisscholen moeten bij voorkeur kleinschalig blijven en met de buurt verbonden zijn; schoolgebouwen moeten beter worden
gebruikt en de maatschappelijke betrokkenheid worden vergroot.
7. Segregatie in het onderwijs moet met voorrang worden teruggedrongen; de vorming
van zogenaamde ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen wordt tegengegaan en bij de bron worden
aangepakt met behulp van een gericht spreidingsbeleid.
8. De gemeente draagt zorg voor goede voorlichting aan jongeren over alcohol- en
drugsgebruik, loverboys, en aan nieuwe verslavingsvormen zoals game- en gokverslaving, verslaving aan social media en internet; verkeerslessen op basisscholen wordt
gestimuleerd.
9. De gemeente stelt actief een beleid op voor jongerenparticipatie door binnen drie jaar
een Almeerse jongerenraad in te stellen, die de gemeente gevraagd en ongevraagd
van advies kan dienen over het jongerenbeleid.
10. De gemeente streeft naar een zo compleet mogelijk onderwijsaanbod binnen Almere;
van basisonderwijs tot en met (gedeeltelijk) universitair onderwijs.
11. Extra ondersteuning voor kinderen die onder- of bovengemiddeld presteren in het
onderwijs wordt in stand gehouden.
12. De gemeente ziet erop toe dat de kosten die verbonden zijn aan onderwijs voor de
ouders niet hoger zijn dan strikt noodzakelijk en wettelijk is toegestaan.
13. Maatschappelijke stages moeten door de gemeente op alle niveaus worden gestimuleerd; de gemeente ondersteunt het vergroten van het aantal stageplaatsen en leer
werkplekken voor het Mbo- en Hbo-onderwijs bij het bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties en maakt hier concrete afspraken over.
14. Vroegtijdige schooluitval en het niet behalen van een startkwalificatie wordt door de
gemeente voorkomen door blijvend in te zetten op een intensieve begeleiding.
15. De aanpak van laaggeletterdheid (functioneel analfabetisme) wordt verder vorm en
inhoud gegeven, waarbij de benodigde financiële middelen hier nadrukkelijk voor vrij
worden gemaakt.
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3 Omzien naar elkaar
Zorg, ouderen, welzijn en veilig voelen
Onze gedurende tientallen jaren zorgvuldig opgebouwde verzorgingsmaatschappij, is volgens het huidige kabinet mede door de toenemende vergrijzing en de crisis onbetaalbaar geworden. De kreet die tegenwoordig populair
is, is dat men door de verzorgingsmaatschappij te afhankelijk is geworden.
En als antwoord hierop wordt deze in snel tempo afgebroken. In plaats hiervan wordt er nu een beroep gedaan op het probleemoplossend vermogen van
onze samenleving. Maar …….. In werkelijkheid is het gewoon een bezuinigingsmaatregel.
Als gevolg van dit beleid krijgt Almere de komende tijd veel meer zorgtaken op haar
bordje. Zorgtaken die van het rijk naar de gemeente worden overgedragen. Op zich
is daar helemaal niets mis mee, want ook hier geldt dat de schaal van de buurt, de
schaal van de toekomst is. Maar, de gemeente krijgt niet het geld dat nodig is om
deze taken goed uit te voeren. De financiële gaten die daardoor ontstaan, moeten
volgens het kabinet maar opgevuld worden door meer gebruik te maken van de
eigen mogelijkheden, burenhulp en mantelzorg. Ook ouderen en hoogbejaarden
moeten hier aan geloven, door zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en een
passende bijdrage te leveren aan de omzetting van de verzorgingsmaatschappij in
een participatiemaatschappij.
Veiligheid is bij uitstek een lokale aangelegenheid en bereik je niet met grote
woorden alleen. Het is van groot belang dat het beleid van de gemeente erop
gericht is en blijft dat iedereen zich in Almere veilig voelt. Dit geldt zowel voor de
inrichting van de buitenruimten in de buurten en wijken, als voor de buurtpreventie
en de verkeersveiligheid. Daarnaast draagt de herkenbare aanwezigheid van
politieagenten in de wijken en stadsdelen in belangrijke mate bij aan het gevoel van
veiligheid. Met de totstandkoming van de veiligheidsregio mag de brandweerzorg
niet op afstand worden geplaatst; het beleid van de gemeente moet op een
adequate brandweerzorg zijn gericht.

ONZE VOORSTELLEN
1. De zorg- en welzijnstaken worden zoveel mogelijk op buurt- en wijkniveau georganiseerd, in stadsdeelorganisaties die nauw met de bewoners en bewonersorganisaties in
hun stadsdeel verbonden zijn.
2. De financiële middelen die aan de gemeente beschikbaar worden gesteld voor zorgtaken moeten geoormerkt worden en mogen dus niet voor andere doeleinden worden
gebruikt. De rekenkamer ziet erop toe dat de middelen goed besteed worden.
3. Zorg- en welzijnstaken worden zonder aanbesteding uitbesteed, bij voorkeur aan zorgaanbieders die reeds voor de gemeente werkzaam zijn en voldoen aan de kwaliteitseisen van de sector. Bij de vaststelling van de tarieven voor de uitvoering van zorgtaken, ziet de gemeente erop toe dat deze voldoen aan de geldende cao’s en er
zekerheid van taakuitvoering wordt geboden.
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4. De gemeente draagt er zorg voor dat mensen die niet voor een indicering voor opname
in een zorgcentrum in aanmerking komen, maar wel huishoudelijke, verpleegkundige,
verzorgende of ambulante hulp behoeven, die zorg krijgen die noodzakelijk is om aan
het maatschappelijk verkeer deel te kunnen blijven nemen.
5. Voor het verstrekken van huishoudelijke zorg bij mensen met een inkomen lager dan
120 procent van het bestaansminimum wordt geen eigen bijdrage gevraagd; boven dit
percentage wordt de eigen bijdrage afhankelijk van de hoogte van het inkomen en
trapsgewijs vastgesteld.
6. Voor iedereen die daarbij gebaat is en om de druk op mantelzorgers te ontlasten wordt
kwalitatief goede en passende dagbesteding aangeboden en in stand gehouden.
7. De gemeente draagt zorg voor ondersteuning van de mantelzorgverleners en voert hier
regie op; ter voorkoming van overbelasting van de mantelzorgverleners draagt de
gemeente zorg voor gekwalificeerde vrijwilligers, die tijdelijk de taak van de mantelzorg
verlener kan overnemen.
8. De aanpak met laagdrempelige ontmoetings- en informatiepunten in de wijken en
stadsdelen (Oké-punten en in de toekomst Wijkteams) wordt voortgezet als onderdeel
van het zorg- en welzijnswerk op wijkniveau.
9. Met de invoering van de nieuwe WMO-, Participatie- en Jeugdwet, is het noodzakelijk
om de bestaande advieslichamen samen te voegen tot één advieslichaam dat
gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen en door het gemeentebestuur meer
dan serieus wordt genomen.
10. Het instrument van preventief fouilleren wordt uitsluitend onder strikte voorwaarden
(incidenteel) toegestaan; de kans op willekeur en/of gericht op specifieke doelgroepen
moet(en) daarbij zijn uitgesloten; uitbreiding van cameratoezicht mag uitsluitend plaatsvinden onder voorwaarde van de beschikbaarheid van voldoende politiepersoneel.
11. Wijkagenten moeten daadwerkelijk zichtbaar en benaderbaar in de wijken aanwezig
zijn; elk jaar worden de jaarplannen van de politie in de gemeenteraad besproken en
geprioriteerd, daarbij wordt tevens inzicht gegeven over de inzet van het politiepersoneel.
12. De gemeente draagt zorg voor een adequaat drugsbeleid, gericht op een actieve en
effectieve preventie en het voorkomen van overlast.
13. De problematiek rond de aanlevering van softdrugs aan de achterdeur van coffeeshops
wordt door de gemeente ondervangen door onder strenge voorwaarden gereguleerde
wietkwekerij in het kassengebied van Almere Buiten toe te staan.
14. De brandweerzorg wordt door de gemeente zodanig ingericht en onderhouden dat de
brandbestrijding en hulpverlening binnen de normopkomsttijden plaatsvindt; de voorbereiding op de uitoefening van de brandweertaken vindt op realistische wijze plaats.
15. De bezetting van brandweervoertuigen voor de bestrijding van branden in woningen en
bedrijfspanden moet voldoen aan de normbezetting; afwijking hiervan mag uitsluitend
plaatsvinden wanneer gelijktijdige inzet vanuit twee brandweerposten binnen de normopkomsttijd is gewaarborgd.
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4 Kansen voor iedereen
Economie, werk en inkomen
De groei van de economische ontwikkeling van Almere en als afgeleide daarvan de groei van de werkgelegenheid is in de afgelopen periode mede vanwege de aanhoudende recessie meer dan merkbaar gedaald. Voor de kwaliteit
van onze samenleving is het van groot belang dat Almere onverkort vast blijft
houden aan de doelstelling om de werkgelegenheidsgraad aanmerkelijk te
verhogen.
Bijna acht procent van de Almeerse beroepsbevolking was in 2013 werkeloos.
Volgens de statistieken komt het erop neer dat in de afgelopen zes jaar het
werkeloosheidspercentage in Almere verdrievoudigd is. Vooral in de zakelijke
dienstverlening, het midden- en kleinbedrijf en de detailhandel zijn er rake klappen
gevallen. Ook het aantal jeugdwerkelozen is in de afgelopen periode in Almere
sterker gestegen dan gemiddeld in Nederland. Ondanks het actieplan Jeugdwerkeloosheid en de intentieverklaring om het aantal jeugdwerkelozen terug te
dringen, blijft dit een onderwerp om de komende tijd veel aandacht aan te
schenken. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Almere moet daarom zwaar inzetten op de versterking van de economische
ontwikkelingen in de sectoren die nu nog sterk achterblijven. Wij willen creatieve
maatregelen die rekening houden met de kansen die de verschillende sectoren
bieden, onder andere door versterking van de innovatiekracht, het creëren van
stimuleringsmaatregelen en het vergroten van de internationale oriëntatie. De groei
van de economische ontwikkelingen moet ten minste gelijk zijn aan de toename
van de groei van de beroepsbevolking en meer dan tot op heden bijdragen aan het
terugdringen van de jeugdwerkeloosheid.

ONZE VOORSTELLEN
1. Het gemeentelijk economische beleid moet nog meer dan voorheen leiden tot een versterking van de economische bedrijvigheid. Taak van de gemeente is om mogelijkheden hiertoe op te sporen en te stimuleren dat ze ook daadwerkelijk ontwikkeld
worden.
2. Bij het creëren van werkgelegenheid zijn het midden- en kleinbedrijf (MKB), de detailhandel en de maakindustrie van bijzonder belang. Deze zijn de banenmotoren van
Almere en de gemeente moet er alles aan doen om deze sectoren te ondersteunen en
innovatieve ontwikkelingen mogelijk te maken.
3. Bij de ontwikkeling en inrichting van nieuwe winkelgebieden draagt de gemeente zorg
dat deze in balans is met het bestaande winkelaanbod; overcapaciteit en oneerlijke
concurrentie wordt tegengegaan.
4. De gemeente vult haar maatschappelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot haar
werkgeverschap zodanig in dat medewerkers die nu via beveiligings-, catering en
schoonmaakbedrijven bij de gemeente werkzaam zijn, weer in dienst bij de gemeente
worden genomen.
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5. De gemeente ondersteunt en stimuleert de totstandkoming en realisatie van een
container- en overslagplaats, als mogelijkheid voor het vergroten van de economische
groei.
6. De Ontwikkelings Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA) wordt door de
gemeente actief ingezet voor het creëren van werkgelegenheid voor de Almeerse
beroepsbevolking.
7. De gemeente zet zich in om de uitgangspunten en kaders van het Investeringsprogramma Flevoland – Almere (IFA) zodanig bijgesteld te krijgen dat de aanwending
van het investeringsprogramma in deze bijzondere periode mogelijk blijft.
8. Voor de beoordeling van de toelating van projecten wordt voor het IFA een onafhankelijke commissie van deskundigen ingesteld, die de provincie en de gemeente adviseert.
9. De gemeente neemt het initiatief om met de detailhandel te onderzoeken op welke
wijze de detailhandel, naast hun winkelnering, gebruik kan maken van de mogelijkheid
van internetverkoop en stimuleert dan wel ondersteunt initiatieven op dit vlak.
10. De winkelgebieden in het Stadscentrum en in de stadsdelen worden wat betreft
parkeerbeleid op gelijke wijze behandeld; proeven worden genomen met een parkeerbeleid waarbij de eerste twee uren gratis zijn.
11. Bij de aanbesteding van werkzaamheden en de levering van goederen voorkomt de
gemeente onnodige stapelingen en draagt zij zoveel mogelijk zorg dat het Almeerse
bedrijfsleven in staat is om aan de aanbestedingen deel te nemen; het Almeerse
bedrijfsleven krijgt bij gelijke biedingen de voorkeur.
12. Bij aanbestedingen en subsidies stelt de gemeente onder andere als voorwaarde dat
de partners waarmee zij in zee gaat, mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt en werkzoekenden in dienst nemen; hierover worden concrete afspraken
gemaakt.
13. De gemeente werkt alleen mee aan de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen,
wanneer de herinrichting van de bestaande bedrijventerreinen nagenoeg volledig is
uitgevoerd.
14. Buitenlandse handelsmissies worden uitsluitend in samenspraak met en in onderlinge
afstemming tussen de Provincie, Metropoolregio Amsterdam en Buitenlandse zaken
gerealiseerd.
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5 Niet bij brood alleen
Cultuur, recreatie en sport & bewegen
De Duitse cultuurfilosoof Oswald Spengler omschreef cultuur als de ziel van
het volk. Juist in een periode van economische neergang is „kunst en cultuur‟
een bron van nieuwe hoop, inzichten en creativiteit. Een creatieve samenleving daagt iedereen uit om zichzelf te blijven ontwikkelen en draagt de
eigen cultuur op een aansprekende manier uit. Het leven bestaat immers uit
meer dan alleen werken en geld verdienen. Het voeden van de verbeelding en
de geest is net zo belangrijk. Een breed aanbod van kunst en cultuur dient
daarom voor een groot publiek toegankelijk te zijn. De basis hiervoor wordt
gelegd door cultuur vanaf de basisschool en doorlopend in het voortgezet
onderwijs in het onderwijs te integreren.
Almere kent een goed evenwicht tussen wonen, natuur en recreatie. Om de
recreatieve mogelijkheden in gelijke mate te laten toenemen met de groei van de
stad, is het van belang dat deze aan de randen van de stad worden versterkt.
Daarbij moet naar mogelijkheden worden gezocht om de recreatieve mogelijkheden
te combineren met beleefbare natuur.
Sport en bewegingsonderwijs zijn van groot belang voor een goede en evenwichtige ontwikkeling. Zij bevorderen de individuele balans van onze inwoners,
helpen bij de sociale ontwikkeling, verbinden mensen en zijn een middel voor
versterking van het preventief jeugdbeleid. Voor velen, jongeren met en zonder
beperking alsook ouderen, is sport een positieve uitlaatklep. In ondersteunende en
faciliterende zin maakt de gemeente zich sterk voor de uitbreiding en toegankelijkheid van de breedtesport.

ONZE VOORSTELLEN
1. Het voornemen van de gemeente om van bovenaf ‘kunst en cultuur’ in het concept
‘Hectare Cultuur’ als brede cultuurplek onder te brengen, wordt door ons niet gesteund;
grootschaligheid is geen doel op zich, maar kan vanuit de creativiteit van verenigingen,
instellingen en organisaties als gevolg van de organische groei en populariteit ontstaan.
2. De gemeente stelt een cultuurfonds in het leven van waaruit diverse culturele activiteiten worden ontwikkeld en (mede)gefinancierd, zoals: (pop)concerten, tentoonstellingen,
straattheater, e.d.; de financiering van het cultuurfonds wordt door het aangaan van
vitale coalities mogelijk gemaakt.
3. We dragen er zorg voor dat een laagdrempelig en toegankelijk cultuuraanbod behouden blijft en zo nodig wordt uitgebreid.
4. Om de inwoners meer te betrekken bij het culturele aanbod, besteedt elke gesubsidieerde vereniging, organisatie of instelling ten minste 5% van haar budget aan educatieve activiteiten, gericht op het werven van nieuw publiek.
5. De gemeente vergroot de toegankelijkheid van de bibliotheken door haar bijdrage in
overeenstemming te brengen met de daarvoor benodigde financiële middelen.
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6. Om overgewicht bij jongeren effectief en duurzaam tegen te gaan, neemt de gemeente
deel aan het project ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ en ziet toe dat in het basis- en
voortgezet onderwijs voldoende gekwalificeerd sportonderwijs wordt gegeven;
7. Er komt (alsnog) een nieuw zwembad in Almere Haven en er wordt zorggedragen dat
er in elk stadsdeel een instructiebad beschikbaar is voor zwemonderwijs; we zetten ons
in voor het opnemen van zwemonderwijs in het basisonderwijs.
8. De gemeente maakt het sporten en het deelnemen aan kunst- en cultuuractiviteiten
mogelijk voor kinderen van ouders die een inkomen hebben lager dan 120 procent van
het bestaansminimum; het Jeugdsport- en Cultuurfonds, alsook het Fonds Bijzondere
Noden worden hiervoor financieel toereikend gemaakt.
9. Ouderen die grotendeels een zittend leven leiden, worden in de gelegenheid gesteld
om op verantwoorde wijze aan lichamelijke binnen- en buitenactiviteiten deel te nemen.
10. Op daarvoor geschikt te maken ‘playgrounds’ realiseert de gemeente in alle stadsdelen
bij vorst openluchtschaatsbanen, waardoor veilig recreatief schaatsen mogelijk wordt
gemaakt.
11. Naast een gezonde studentikoze levensstijl wordt, ter bevordering van de sportieve
prestaties van Mbo- en Hbo-studenten, de beschikbaarheid van goede sportfaciliteiten
bevorderd.
12. We zetten ons in om de bestaande fiets- en wandelroutes zodanig uit te breiden dat
woonwijken op een sportieve wijze met elkaar verbonden worden; het onderhoud aan
de fiets- en wandelroutes, alsook de bewegwijzering hiervan, krijgt de nodige aandacht.
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6 Een schone toekomst
Duurzaamheid, natuur en milieu
Een duurzame samenleving ontstaat niet vanzelf en vergt meer dan mooie
woorden. Almere streeft naar een duurzame samenleving. Dit gaat verder dan
het stimuleren van duurzame energie en het beperken van energiegebruik.
Een gezond leefmilieu, behoud en ontwikkeling van natuur, voorkomen van
wateroverlast, duurzame gebiedsontwikkeling met oog voor mens en dier en
zorgen voor een goede omgevingskwaliteit zijn hier randvoorwaardelijk voor.
Duurzaamheid is geen hype, maar van belang voor een schone toekomst.
Het is een grote fout dat de Almeerse politiek in de afgelopen periode de aandelen
in de grote Nederlandse energiebedrijven heeft verkwanseld. Daarmee is het mogelijk gemaakt dat deze aan buitenlandse ondernemingen werden verkocht en is de
regie op een duurzaam energiebeleid onnodig moeilijk gemaakt.
Nu de ontwikkeling van het OostvaardersWold als onderdeel van de Ecologische
Hoofdstructuur en belangrijk natuurbelevings- en recreatiegebied voor Zuidelijk
Flevoland definitief is komen te vervallen, is de gemeente aan zet om de natuurcompensatie zo goed mogelijk in te vullen. We zijn er voorstander van dat de
noodzakelijke natuurcompensatie zoveel mogelijk aan de randen van de stad wordt
gerealiseerd. Van belang is dat hierin de natuurbelevings- en recreatieve mogelijkheden hand in hand gaan.

ONZE VOORSTELLEN
1. Duurzaamheid moet in alle facetten van het gemeentelijk beleid voorop blijven staan.
Bij alle maatregelen moet bekeken worden wat ze betekenen voor de uitstoot van
broeikasgassen. Vervolgens moet die uitstoot zoveel mogelijk beperkt worden.
2. De gemeente stelt alles in het werk om, met uitzondering van het vervoer, uiterlijk in
2025 de energieneutraliteit voor de stad te bereiken.
3. De gemeente maakt met de woningcorporaties, particuliere beleggers en het bedrijfsleven afspraken over een programma om de opwekking van duurzame energie te
bevorderen, het aantal zonnepanelen op daken van woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen uit te breiden en de toepassing van andere vormen van duurzame energievoorziening te stimuleren.
4. De gemeente geeft bij het verduurzamen van gebouwen het goede voorbeeld door te
zorgen dat bij de eigen gebouwen energiebesparende maatregelen, zonnepanelen en
andere vormen van duurzame energievoorziening worden toegepast.
5. Bij de bouw van woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen moet, naast de toepassing
van milieuvriendelijke en duurzame bouwtechnieken, rekening worden gehouden met
energiebesparing, gebruik van duurzame energie en van grijs afvalwater (regenwateropvang voor toiletspoeling e.d.).
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6. In de stadsdelen waar het eens zo mooi bedachte stadsverwarmingsproject is gerealiseerd mogen de door de gemeente verplichte gebruikers niet de dupe worden van de
inefficiëntie van deze wijze van energievoorziening.
7. Het gemeentelijke wagenpark wordt binnen vijf jaar in zijn geheel vervangen door voertuigen op schone energie.
8. Bij de aanleg van geluidswerende schermen langs autowegen, spoorlijnen e.d. wordt
door de gemeente eisen gesteld ten aanzien van het aanbrengen van zonnepanelen.
9. De gemeente stelt een asbestrisicokaart op en start, in nauwe samenwerking met de
koepelorganisaties en woningcorporaties, een project op voor het vervangen van
asbestdaken.
10. De gemeente moet haar voorbeeldfunctie ten aanzien van het niet gebruiken van
chemische bestrijdingsmiddelen in de buitenruimte voor altijd in stand houden.
11. De gemeente ontwikkelt projecten voor de versterking van de natuurbeleving en de
recreatieve mogelijkheden aan de randen van de gemeente die aansluiten op het
programma ‘Nieuwe Natuur’ van de provincie Flevoland.
12. Buitendijks bouwen wordt in het Markermeer/IJmeer uitsluitend toegestaan in samenhang met het op peil brengen van de natuurwaarde; de natuur mag niet worden
verstoord, de vogelrichtlijn wordt gevolgd en schijncompensatie wordt tegengegaan.
13. De gemeente zet zich er voor in dat bij de uitbreiding van Luchthaven Lelystad, en daar
waar van toepassing bij de windmolens, de milieu- en geluidsnormen strikt in acht
worden genomen.
14. Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen wordt bij de uitgifte van omgevingsvergunningen niet alleen naar individuele bedrijven gekeken, maar wordt tevens
de totale uitstoot in het gebied betrokken.
15. De controle op de handhaving van milieu- en veiligheidsvoorschriften wordt aangescherpt. Het niet naleven van de voorschriften en het gedogen daarvan, wordt niet
langer toegestaan.
16. De gemeente informeert de inwoners actief over in hun omgeving aanwezige milieu- en
veiligheidsrisico’s. De risicokaarten worden regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.
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7 Naar een complete stad
Wonen, ruimtelijke ordening en beheer
De groei van Almere is geen doel op zich, maar dient ter versterking van de
kwaliteit van de stad en de balans in de regio. Een goede ruimtelijke inpassing van de groei is van bijzonder belang voor de leefbaarheid van de stad.
De groei moet daarom gericht zijn op: behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit, een goede balans tussen wonen, werken en voorzieningen,
recreatie, natuur en water.
Vanuit dit gegeven is het schrijnend te constateren dat met de groei van de stad
geen gelijke tred wordt gehouden met de groei van het aantal starterswoningen,
levensbestendige woningen en betaalbare sociale huurwoningen. Deze laatste
categorie is in de afgelopen periode zelfs afgenomen, terwijl de wachttijd voor een
sociale huurwoning in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld is en volgens de
laatste gegevens op dit moment zes tot acht jaren bedraagt.
De scheefgroei (mensen met een hoger inkomen en een lagere huur) is in Almere
afgenomen, maar dure scheefheid (mensen met een laag inkomen in een woning
met een hogere huur) is flink toegenomen. Steeds meer huurders hebben moeite
om tijdig de huur te betalen, met als gevolg oplopende huurachterstanden. Als
jonge gemeente met een relatief jong woningbezit liggen de huren ruim boven het
landelijk gemiddelde. Het huidige kabinetsbeleid brengt daar geen enkele verbetering in aan.
Het behoud van de kwaliteit van de stadsparken, het openbaar groen en die van de
openbare buitenruimte in de buurten en wijken moet meer dan een loze kreet zijn.
Het bouwen van rood in het groen moet worden tegengegaan en ‘inbreiprojecten’
mogen alleen worden gerealiseerd wanneer deze een werkelijke meerwaarde
hebben voor de directe omgeving en voor de mensen die er wonen. De aanpak van
de buitenruimte in de bestaande buurten en wijken wordt ook in de komende
periode doorgezet en houdt gelijke tred met de ontwikkeling van de nieuwe stadsdelen.

ONZE VOORSTELLEN
1. De gemeente stimuleert woningcorporaties en projectontwikkelaars om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de realisatie van betaalbare huur- en koopwoningen voor
mensen met een laag en middeninkomen. Zij worden door de gemeente aangesproken
op hun verantwoordelijkheid voor het investeren in de leefbaarheid van de buurt en de
wijk. De buurt is voor ons de schaal van de toekomst.
2. Met de woningcorporaties worden door de gemeente, in samenspraak met huurdersorganisaties, prestatieafspraken gemaakt over: nieuwbouw, diversiteit, onderhoud van
woningen en de leefbaarheid van de buurt. Daarin wordt ook geregeld dat er voldoende
sociale huurwoningen beschikbaar komen en blijven; voor ouderen in bestaande wijken
worden betaalbare woningen gerealiseerd, zogenaamde levensloopbestendige woningen, waarvan de huren binnen de categorie sociale huurwoningen vallen.
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3. Wanneer het de gemeente niet lukt om binnen een termijn van ten hoogste twee jaren
tot concrete prestatieafspraken te komen, onderzoekt de gemeente de mogelijkheid tot
het oprichten van een gemeentelijk woningbedrijf.
4. De realisatie van betaalbare huurwoningen voor startende jongeren, alleenstaanden,
eenoudergezinnen en woonruimte voor studenten wordt door de gemeente actief
gestimuleerd. De woonvisie van de gemeente wordt hierop aangepast.
5. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van de realisatie van bijzondere woonvormen, zoals die van gemeenschappelijk wonen en mantelzorgwoningen, stimuleert
de realisatie van deze woonvormen en neemt deze op in de woonvisie.
6. De gemeente zet zich in voor de realisatie van meer zogenaamde ‘nultredewoningen’
in een veilige woonomgeving, zo mogelijk in de eigen buurt, met voldoende voorzieningen, zowel bij nieuwbouw als in bestaande wijken. Senioren, die binnen hun eigen
wijk willen verhuizen naar zogenaamde levensbestendige woningen, krijgen voorrang
bij de toewijzing.
7. Om de sociale huur- en koopwoningen zo betaalbaar mogelijk te maken, worden de
mogelijkheden van de erfpachtregeling beter benut en wordt grondspeculatie tegengegaan. Bij verkoop van de sociale huur- en koopwoningen wordt de grondwaarde op
basis van de geldende waarde vastgesteld en de opbrengst vloeit weer terug in de
gemeentekas.
8. Bij de realisatie van nieuwbouwwijken en bij de herinrichting van de buitenruimte van
bestaande wijken draagt de gemeente er zorg voor dat er voldoende algemene voorzieningen worden aangebracht en ten minste de 3%-regeling voor speelruimte wordt
gehanteerd.
9. Onderhoud en herinrichting van de buitenruimte in bestaande wijken wordt door de
gemeente verder ter hand genomen en de uitvoering daarvan houdt ten minste gelijke
tred met de ontwikkeling van de nieuwbouwwijken.
10. Bij onderhoud en herinrichten van de buitenruimte wordt speciale aandacht besteed
aan de toegankelijkheid van de stoepen en straten voor senioren en mensen met een
beperking.
11. De gemeente onderzoekt, in samenspraak met de bewoners van buurten en wijken, de
mogelijkheid voor de aanleg van stadstuinen binnen de bestaande en aan te leggen
groengebieden. De realisatie en het onderhoud van de stadstuinen wordt in overleg
met de gemeente aan de bewoners overgelaten.
12. Bij langdurige leegstand van bedrijfspanden, kantoorgebouwen en winkelpanden neemt
de gemeente het initiatief om in overleg met de eigenaren tot herbestemming van de
panden en gebouwen te komen.
13. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor het creëren van betaalbare werk- en
winkelruimtes waarin kleine innovatieve ondernemers hun bedrijvigheid kunnen realiseren.
14. De gemeente past, in voorkomende gevallen, de bestaande bestemmingsplannen zodanig aan dat vestiging van kleine ondernemingen, zoals koffie-, thee en/of eethuisjes
en vergelijkbare ondernemingen, in woonwijken mogelijk wordt gemaakt.
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8 Almere uit de file
Verkeer en Openbaar vervoer
Aan de rijksopgave om de realisatie van 60.000 woningen voor de Randstad,
in de vorm van Almere 2.0, ook wel Schaalsprong Almere genoemd, mogelijk
te maken, heeft het gemeentebestuur terecht de voorwaarde verbonden dat
de bereikbaarheid van Almere aanmerkelijk wordt verbeterd.
Dit geldt niet alleen voor de verbreding van de rijkswegen A6, A1, A9, A10 en
de Hollandse brug, en voor de A27 en de Stichtse brug, maar zeker en vooreerst voor de verbetering van het openbaar vervoer. De verbetering van het
openbaar vervoer tussen Almere, Amsterdam, Schiphol, Lelystad en die van
de regio Utrecht moet meer dan een hoge prioriteit krijgen.
Als SP zijn we niet tegen de verbreding van wegen als dit strikt noodzakelijk is en
de natuur daarbij geen geweld wordt aangedaan, maar vooral in de Randstad moet
er prioriteit worden gegeven aan goed, snel en betaalbaar openbaar vervoer. Dit
om de files te verminderen en het milieu te sparen door de mensen te verleiden om
meer van het openbaar vervoer gebruik te maken. Dit kan zeker voor het woonwerkverkeer tussen Almere en Amsterdam worden verbeterd door de aanleg van
een zogenaamde lightrailverbinding.
Om het transport van goederen over de weg verder terug te dringen blijft de SP
grote voorstander van de aanleg en exploitatie van een buitendijkse overslagfaciliteit. Met de aanleg van een dergelijke overslagfaciliteit wordt niet alleen het
vervoer over de weg teruggedrongen, en daarmee de gevaren van het toenemende
vervoer van gevaarlijke stoffen en goederen ingeperkt, maar zeker ook het milieu
een grote dienst bewezen door de reductie van de fijnstof- en de CO2-uitstoot.

ONZE VOORSTELLEN
1. De gemeente spant zich in om binnen de te realiseren vervoersautoriteit voor de Metropool regio Amsterdam zeggenschap te krijgen en te behouden over het openbaar busvervoer in de stad.
2. In navolging van succesvolle ervaringen in binnen- en buitenland wordt bij de aanbesteding van de concessies voor het openbaar busvervoer en die voor het WMO-vervoer
voorwaarden opgenomen die ertoe leiden dat er voertuigen op schone energie worden
toegepast. Vooruitlopend hierop worden er in overleg met de vervoerders proeven
uitgevoerd.
3. De bussen van de stadsbuslijnen worden zodanig uitgevoerd dat het gebruik door
mensen met een beperking, zonder tussenkomst van de chauffeur, mogelijk is.
4. Binnen de mogelijkheden stelt de gemeente een proef in met extra gesubsidieerd
openbaar busvervoer voor doelgroepen uit de gemeente. Tot deze doelgroepen wordt
in ieder geval de inwoners met een inkomen lager dan 120 procent van het bestaansminimum gerekend.
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5. De haltes van het openbaar busvervoer worden zodanig uitgevoerd dat deze voldoen
aan de richtlijnen voor gebruik door mensen met een beperking.
6. Fietsroutes worden logischer, veiliger en gebruiksvriendelijker gemaakt, vrij van onnodige obstakels en toegankelijk voor fietsen met aanhangers en invalidevoertuigen.
7. De fietsroutes worden blijvend goed onderhouden en daarbij wordt rekening gehouden
met hogere snelheden van de door veel ouderen gebruikte elektrische fietsen. De
doorgaande fietsroutes worden in de winter tijdig sneeuwvrij gemaakt.
8. Voetgangers worden als verkeersdeelnemer serieus genomen. Tegen geparkeerde
auto’s op stoepen en containers, die tijdelijk of langdurig de doorgang versperren,
wordt adequaat opgetreden.
9. Voor zover de uitbreiding van de Luchthaven Lelystad van invloed is op de leefbaarheid
van Almere, vindt deze uitsluitend op basis van de binnen de kaders van de indertijd
geldende Planologische Kernbeslissing 2004 (PKB2004) plaats.
10. De gemeente zet zich er actief voor in dat voor de uitbreiding van Luchthaven Lelystad
naast een Milieu Effectrapportage (MER), door het rijk ook een Gezondheids Effectrapportage (GER) wordt opgesteld, waarbij aandacht wordt besteed aan de consequenties voor de stadsdelen Almere Buiten, Nobelhorst en Almere Hout.
11. In navolging van de stad Dordrecht onderzoekt en stimuleert de gemeente de mogelijkheid om, vooruitlopende op de aanleg van de lightrailverbinding met Amsterdam, een
snelle verbinding tussen Amsterdam over water te realiseren.
12. Door de gemeente wordt in overleg met de direct betrokken omwonenden opnieuw een
haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een buitendijkse overslagfaciliteit uitgevoerd. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de uitkomsten van eerdere onderzoeken en wordt de realisatie in samenwerking met vitale coalities uitgevoerd.
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9 U moet het zeggen
Democratie, bestuur & organisatie
Nogal wat politieke partijen doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Bij de gezondheidszorg, het onderwijs, betaalbare huurwoningen, de beveiliging van winkelcentra en bedrijventerreinen, de energievoorziening en het openbaar vervoer heeft de overheid zich min of meer
teruggetrokken. Onder het motto dat de markt het allemaal beter, sneller en
goedkoper kan, zijn al deze voorzieningen in de afgelopen jaren in rap tempo
aan de markt overgelaten. Is het daardoor nu allemaal zoveel beter en goedkoper geworden? Vanwege de slechtere voorzieningen wordt de roep om
zaken terug te draaien alleen maar groter! Want het is niet democratisch, niet
of moeilijk controleerbaar en naar gebleken is zeker niet goedkoper. De SP
noemt dit: “De uitverkoop van de beschaving”.
Ons land is teveel in handen gekomen van een netwerk van managers en
bestuurders. Dat bedreigt de democratie en ondermijnt het vertrouwen van mensen
in de politiek. Het rijk schuift steeds meer taken en verantwoordelijkheden naar
provincies en gemeenten, niet altijd omdat het democratischer of beter is, maar
vanwege het gemakkelijk realiseren van bezuinigingen.
Daarom is het hard nodig dat de democratie wordt versterkt. Burgers moeten meer
te zeggen krijgen over de inrichting van onze samenleving. We stoppen daarom
met de uitverkoop van publieke diensten en overheidstaken. We maken het bestuur
van de gemeente weer efficiënter en stoppen met de onnodige regeldruk en
bureaucratie.
Buurtbewoners worden niet alleen gehoord, maar krijgen daadwerkelijk meer
inspraak over de inrichting van en de voorzieningen in hun eigen buurt: zij weten
het beste wat wel en wat niet werkt. We houden daarbij ook meer rekening met
mensen die in hun contact met de gemeente en de gemeentelijke instellingen niet
(goed) kunnen werken met internet, in het bijzonder ouderen en mensen met een
beperking.

ONZE VOORSTELLEN
1. Het bestuur van de gemeente wordt dichter bij de inwoners gebracht. De gemeente
werkt uit hoe zij de inwoners via referenda, rondetafel-, buurt- en wijkgesprekken meer
invloed op de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het beleid kan geven.
2. De invloed van bewonersorganisaties wordt versterkt; deze moeten een goede afspiegeling zijn van de bewoners van de buurt of wijk en als gekozen vertegenwoordigers
namens de bewoners hun inbreng kunnen hebben.
3. De leden van het college van burgemeester en wethouders (B&W) zijn, naast hun
verantwoordelijkheid voor specifieke beleidsterreinen, ook ieder verantwoordelijk voor
een stadsdeel. Voor de inwoners en bewonersorganisaties van dat stadsdeel zijn zij
onder andere het aanspreekpunt in situaties waarin verschillende onderdelen van de
gemeentelijke organisatie langs elkaar heen werken.
‘Eigenzinnig en Betrouwbaar’

Pagina 20

4. Door de leden van het college van B&W wordt periodiek, ten minste eenmaal per
maand, spreekuur in hun stadsdeel gehouden. De spreekuren rouleren in de wijken
van de stadsdelen. Bij de spreekuren zijn ook de wijkagent, brandweer, een vertegenwoordiger van de afdeling sociale zaken en de wijkcoördinator aanwezig.
5. Als werkgever geeft de gemeente het goede voorbeeld waar het gaat om de instemmings-, advies- en inspraakrechten van de medewerkers. De gemeente draagt actief
zorg dat haar personeelsbestand een afspiegeling van de samenleving is.
6. De gemeente onderzoekt op welke wijze zij haar personeelsbestand, binnen een overzichtelijke termijn, kan uitbreiden met een aantal medewerkers met een (grote) afstand
tot de arbeidsmarkt tot de norm van 5 %, volgens de definitie, zoals deze is opgenomen in de Participatiewet; de uitkomst van dit onderzoek en de wijze van invulling
wordt bij de begroting 2015 – 2019 betrokken.
7. Benoeming van externen, die de gemeente in een bedrijf of orgaan vertegenwoordigen
moet tot stand komen via publieke werving en transparante sollicitatie- en benoemingsprocedures.
8. Gezien de ontwikkelingsopgave van de gemeente kan inhuur van externe deskundigen
nodig zijn, maar mag op jaarbasis nooit meer bedragen dan maximaal 10 % van het
totale bedrag dat uitgegeven wordt aan personeelskosten. Inhuur van externe deskundigen vindt zoveel mogelijk plaats op basis van detachering vanuit de mobiliteitscentra
van de medeoverheden.
9. De gemeente stelt strikte voorwaarden aan het gebruik van dienstvoertuigen door
leden van het college van B&W, waarbij het gebruik anders dan voor het vervullen van
de functie en de direct daaruit voortkomende verplichtingen wordt tegengegaan. Het
gebruik van dienstvoertuigen vindt steeds plaats in afweging met de mogelijkheid van
het gebruik van openbaar vervoer.
10. Het gebruik van dienstvoertuigen door de ambtelijke organisatie wordt zoveel mogelijk
beperkt c.q. teruggebracht tot het aantal dat strikt noodzakelijk is. De gemeente stelt
voor werkzaamheden binnen de stedelijke omgeving elektrische scooters beschikbaar
ter vervanging van de dienstvoertuigen. Het gebruik van het openbaar vervoer wordt
gestimuleerd.
11. Bij de uitvoering van projecten moet de gemeente zeer terughoudend zijn in het aangaan van samenwerkingsconstructies met private (commerciële) partijen. Een dergelijke publiek-private samenwerking (PPS) is alleen mogelijk onder zeer strikte voorwaarden, waarbij de democratische controle en de publieke belangen afdoende gewaarborgd worden.
12. Het toezicht en de controle op de juiste besteding van gemeentelijke subsidies en de
correcte naleving van de subsidievoorwaarden worden verscherpt. Subsidies die onder
voorwaarden aan bedrijven en instellingen worden verstrekt, worden bij winstgevendheid terugbetaald aan de gemeente.
13. Er komt meer aandacht voor klokkenluiders. Iedere medewerker en inwoner die misstanden meldt krijgt goede begeleiding, zo nodig financiële ondersteuning en rechtsbescherming.
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10 Gezonde financiën
Belastingen, heffingen en kwijtscheldingen
De inkomsten van de gemeente bestaan in grote lijnen uit rijksbijdragen via
het gemeentefonds, doeluitkeringen, plaatselijke belastingen en heffingen.
Onder de plaatselijke belastingen vallen onder andere: de onroerendzaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de hondenbelasting.
Daarnaast ontvangt de gemeente inkomsten uit leges, zoals de bouwleges, de
leges voor paspoorten, identificatiekaarten en rijbewijzen e.d.
We hebben altijd geleerd dat je het geld maar één keer kan uitgeven. Zeker nu de
bomen niet meer tot in de hemel groeien, moet elk dubbeltje wel twee keer worden
omgedraaid voordat het uitgegeven kan worden. Want door de crisis is de bijdrage
uit het gemeentefonds gekort en het rijk gooit steeds meer taken over de schutting
van de gemeente, zonder de daarbij behorende financiële middelen beschikbaar te
stellen.
Eigenlijk wijkt dit beeld niet af van het gemiddelde huishoudboekje van u als
inwoner. Door het beleid van de regering is in de meeste gevallen uw inkomen ook
achteruit gegaan. Het is dan ook noodzakelijk dat we de taken en diensten van de
gemeente beter en slimmer gaan uitvoeren.
Wij willen investeren in mensen, gericht op het welzijn van mensen, en niet in
stenen en projecten die alleen maar bedoeld zijn om het aanzien van de gemeente
of van de gemeentebestuurders te verhogen. In dit programma hebben we
geschetst hoe wij denken dat het geld moet worden uitgegeven.

ONZE VOORSTELLEN
1. De gemeente geeft aan het in standhouden van de sociale en maatschappelijke voorzieningen de hoogste prioriteit. Als het niet anders kan, is een OZB-verhoging daarvoor
acceptabel. Voorzieningen overeind houden voor mensen en wijken die een steuntje in
de rug nodig hebben, is immers een vorm van saamhorigheid.
2. De hondenbelasting wordt in een periode van vier jaar afgebouwd naar het niveau van
het landelijk gemiddelde.
3. De gemeentelijke leges worden in overeenstemming gebracht met de werkelijke kosten
die hiervoor door de gemeente worden gemaakt. Dus geen automatisme door altijd het
toegestane wettelijk maximum tarief toe te passen, tenzij deze lager liggen.
4. De kwijtscheldingsregeling van gemeentelijke belastingen en heffingen voor inwoners
met een inkomen lager dan 120 procent van het bestaansminimum wordt ruimhartig
toegepast.
5. De gemeente versobert de bestuurscultuur: er komen maximaal vijf wethouders; op de
bestuurs- en raadsondersteuning en de representatiekosten van het college wordt
bezuinigd; de vergoedingen voor wethouders en raadsleden, die nu op het maximumniveau zitten, gaan met een realistisch percentage van 10 % omlaag.
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afdeling Almere
E-mail: Almere@sp.nl
Meer informatie: www.almere.sp.nl
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