
Algemene Beschouwingen 14 oktober 2021 
 
“Hoopvolle Balans” 
 
Voorzitter bij deze laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode willen wij als fractie de Balans 
opmaken. Maar allereerst willen wij onze complimenten geven voor de helder leesbare en transparante 
begroting, zowel in tekst, het taalgebruik, als in beeld door het toevoegen van het dashboard. 
 
Boekhoudkundig maken we de balans op en ligt er een nieuwe begroting. Een begroting waarin gelukkig 
een aantal bezuinigingen gedeeltelijk worden teruggedraaid. Het reservedoel zoals afgesproken in het 
coalitieakkoord, aan het einde van deze periode van 60 miljoen bijna is gehaald. De kentering in de 
jeugdzorg langzaam, maar zeker is ingezet. Bezuiniging op de wijkbudgetten grotendeels worden 
gerepareerd. Hoewel de gang van zaken over de totstandkoming van deze reparatie bij ons irritaties heeft 
opgeroepen, zijn wij blij met het terugdraaien van deze bezuiniging voor 2022 en hopen dat dit ook 
structureel kan worden teruggedraaid.  
 
Natuurlijk maken wij ook de balans op van deze coalitieperiode. Een bijzonder hectische periode met 
twee verschillende colleges en meerdere wisselingen van wethouders. Maar er zijn in deze periode toch 
mooie besluiten genomen. We denken dan onder andere aan de woonvisie, de campus, de stedelijke 
vernieuwingsprojecten in de centra van Buiten en Haven, een prachtige visie Ecologie, de 
duurzaamheidsagenda, verstandige keuzes in het welzijnswerk en stappen op weg naar een 
toekomstbestendige jeugdzorg. Hoewel we nog steeds veel te weinig politiecapaciteit hebben, en ons 
daar in toenemende mate zorgen over maken, zijn wij blij dat onderwerpen als ondermijning, 
mensenhandel en uitbuiting hoog op de agenda van het college staan. 
 
Aan de andere kant van de balans ziet de ChristenUnie-fractie ook grote uitdagingen die op onze stad 
afkomen. We weten bijvoorbeeld nog niet helemaal precies wat de lange termijneffecten zullen zijn van 
de coronapandemie. Welke effecten gaat dit hebben op de geestelijke gezondheidszorg. Op onze 
jongeren die langere tijd in eenzaamheid hebben gezeten. We weten nog niet welke schade corona heeft 
gebracht achter de voordeuren bij gezinnen. Verder staan wij voor uitdagingen in het onderwijs, en zien 
wij een toenemende kansenongelijkheid. 
De klimaatcrisis, nog zo’n uitdaging waar wij als stad voor staan. Om de stad ook op lange termijn leefbaar 
te houden hebben we nog een flinke weg te gaan. Of wat dacht u van de uitdagingen op het gebied van 
energie. Naast dat we daar flinke infrastructurele uitdagingen hebben liggen, horen en zien we ook de 
signalen van energiearmoede en bizar hoge gasprijzen. 
En, voorzitter, dan we zitten we ook nog een in situatie met een enorm woningtekort, stijgende 
woonlasten en uitdagingen van belangrijke vraagstukken die op ons afkomen rond de omgevingswet, 
burgerparticipatie en andere dossiers die steeds meer van onze ambtelijke en politieke inzet kost.  
 
De uiteindelijke balans laat zien dat we met een hoopvolle begroting door samenwerking de uitdagingen 
waar we voor staan aan kunnen.  
De ChristenUnie gaat de verkiezingen in met de slogan ‘Samen voor Almere’. Onze fractie is van mening 
dat we het besturen van de stad niet alleen als raad en college kunnen doen, maar alleen samen in geloof 
en vertrouwen de toekomst in kunnen gaan.  
In de Bijbel (Mattheus 12:21) staat “En de hoop van de hele wereld zal op Jezus gevestigd zijn”. In dat 
vertrouwen wensen wij alle medewerkers in dit huis, het college en de raad, Gods zegen toe.   
 
 
 


