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Voorwoord 
 
Met genoegen presenteren wij u het verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026 voor de 
ChristenUnie Almere. In de afgelopen maanden hebben velen op allerlei manieren bijgedragen aan de 
totstandkoming ervan. Het is zoals de schrijver van Spreuken zegt: door een veelheid van raadgevers 
komt een plan tot stand. Via enquêtes hebben leden zich uitgesproken over de onderwerpen. Via 
panels hebben geïnteresseerden en experts gesproken over thema’s. Er kwam een grote hoeveelheid 
brieven en emails binnen vanuit alle hoeken van de samenleving. En uiteraard hebben onze eigen 
politici actief meegedacht, met name in de laatste fase waarin standpunten ingenomen moesten 
worden. Wij zijn al die inbrengers veel dank verschuldigd!  
 
Onze doelstelling was een verkiezingsprogramma te schrijven dat kiezers informeert over standpunten 
en waarden van de ChristenUnie. Het moet dus leesbaar zijn, ook voor mensen die niet goed zijn 
ingevoerd in de politiek. Daarom hebben we een samenvatting gemaakt in de vorm van zes 
standpunten. 
Daarnaast moet het dienen als leidraad voor de fractie voor de komende vier jaar. Het moet dus 
compleet zijn; je bent als fractie immers bij het hele bestuur van de stad betrokken. Dit programma 
beslaat negen verschillende thema’s over even zovele hoofdstukken, waarbij we gepoogd hebben alle 
relevante onderwerpen te beslaan. 
En ten slotte is het verkiezingsprogramma de basis voor eventuele coalitieonderhandelingen. Het moet 
dus concreet zijn zodat duidelijke posities ingenomen kunnen worden. Om die reden is in een bijlage 
bij het programma een index opgenomen van allerlei grote en kleine standpunten. 
 
Wij hopen met dit programma aan al die eisen te hebben voldaan – of dat ook gelukt is, is aan u als 
lezer. Wij zijn in ieder geval het bestuur van ChristenUnie Almere dankbaar voor deze kans om ons in 
te zetten voor Almere, iets wat we met veel plezier hebben gedaan. En wij bidden dat God zijn zegen 
zal verbinden aan het werk en aan al het goede dat in zijn naam in onze stad gebeurt. 
 
De verkiezingsprogrammacommissie: 
Mark de Boer 
Kees Hendriksen 
Janet Rekker-Schuring 
 
Oktober 2021 
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1 Inleiding 
 
Almere is een unieke stad. Door haar historie, door haar ligging, door de mensen. Met Almere gaat 
het best goed. Het imago is al geruime tijd bezig met een opmars. Gezinnen zien het groen en de 
ruimte. De binnenstad werd in 2017 uitgeroepen tot de beste van het land. Het gemiddelde inkomen 
ligt precies op het landelijk gemiddelde. De werkloosheid onder 45-plussers is de afgelopen jaren 
spectaculair afgenomen. We zijn nog steeds een jonge stad: bijna 60% van de inwoners is jonger dan 
45. De misdaadcijfers in Almere zijn niet hoger dan in de rest van Nederland. En Almere is een 
buitengewoon diverse stad met maar liefst 160 nationaliteiten. Elke dag zien duizenden Almeerders 
om naar elkaar, naar hun buurt, naar hun stad. Honderden ondernemers geven de stad bedrijvigheid.  
Jongeren die hier geboren zijn maken de cultuur van de toekomst. 
 
Met onze stad gaat het dus best goed, maar met sommige mensen in Almere gaat het steeds slechter. 
Een groeiende groep mensen kan geen betaalbaar huis krijgen, terwijl het aantal huishoudens in 
Almere sterk groeit. Jongeren hebben meer schulden dan ooit en minder vaak vast werk. De helft van 
de huurders heeft geldzorgen. Veel mensen kampen met gevoelens van eenzaamheid. Lang niet 
iedereen voelt zich veilig in de stad. De coronacrisis heeft ook in Almere flink toegeslagen en zal op 
allerlei gebieden nog lang voelbaar zijn. 
 
In dit verkiezingsprogramma laten we beide kanten zien. Want de ChristenUnie is trots op Almere en 
alles wat er goed gaat. We hebben een hoopvol programma voor een stad met toekomst. Maar we 
zien ook de zorgen en die willen we benoemen vanuit diezelfde constructieve houding. We geloven 
dat we elkaar op creatieve manieren kunnen vinden om elkaar te helpen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat het meer dan ooit belangrijk is om te geloven in en te werken aan een 
stad waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’.  
 
Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij 
ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over 
mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een 
bevrijdende boodschap die hoop geeft. Wij geloven daarom dat christelijke 
uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor Almere.  
 
De afgelopen tijd heeft het laten zien: de samenleving is niet maakbaar, 
maar wel weerbaar. De overheid kan niet alle vraagstukken oplossen, maar 
de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen en het sterke te 
reguleren. En om ruimte te bieden aan mensen die het goede willen doen. Daarmee is de 
ChristenUnie niet ‘links’ of ‘rechts’, maar geeft zij een uniek en sterk antwoord op de rol van de 
overheid. Onze droom voor Almere is dan ook een samenleving waarin iedereen meetelt, gedragen 
door levendige gemeenschappen en beschermd door een daadkrachtige overheid.  

Zet je in voor de 
bloei van de stad 
waarin je woont, 
want de bloei van 
de stad is ook jullie 
bloei. (Jeremia 29:7) 
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2 Onze zeven speerpunten 
 
In dit verkiezingsprogramma staan heel veel onderwerpen en standpunten. In zeven punten geven we 
weer waar het ons echt om gaat. Punten die allemaal terugkomen in het programma; soms in een 
apart hoofdstuk, soms door alle diverse onderwerpen heen.  
 
Jongeren: de toekomst van Almere 
Voor de jongeren van nu is een hoopvol perspectief minder vanzelfsprekend dan voor oudere 
generaties. Maar jongeren zijn de hoop en de toekomst van onze stad. De ChristenUnie wil investeren 
in jongeren: in hun mentale weerbaarheid en sociale omgeving. In financiële gezondheid. In 
betaalbare en beschikbare woningen voor jongeren, studenten en starters. In goed onderwijs op alle 
niveaus en en in kansen op de arbeidsmarkt door stages en netwerken. En in ruimte voor creativiteit, 
zingeving en kunst en cultuur. Zodat de jongeren van nu zich kunnen ontwikkelen tot de volwassen, 
weerbare dragers van de samenleving van straks. 
 
Samenleven met aandacht 
De samenleving is van ons allemaal. Talloze mensen zetten zich belangeloos in voor hun medemens, 
of dat nu is door het contact met de buren of door vrijwilligerswerk bij een maatschappelijke 
organisatie. Er is veel kracht in de samenleving. Maar die samenleving is steeds verder 
geïndividualiseerd. Meer mensen worstelen met eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen 
komen. Problemen als armoede, schulden en huiselijk geweld nemen toe.  
De ChristenUnie blijft daarom inzetten op een samenleving waar aandacht is voor elk mens en waar 
iedereen een bijdrage aan levert; het is belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en voor 
elkaar zorgen. De lokale overheid moet de kracht van de samenleving zoveel mogelijk ruimte geven 
door te luisteren naar inwoners en concrete hulp te bieden aan mensen die het niet op eigen kracht 
redden. 
 
Een passende plek voor iedereen 
Almere is in een kleine vijftig jaar gegroeid van nul tot ruim 215.000 inwoners. De nieuwe stad zorgt 
voor een unieke woonbeleving met veel water en veel groen. De beschikbaarheid van de juiste 
woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er is landelijk sprake van een groot woningtekort en dat is in 
Almere niet anders. Er zal de komende jaren veel gebouwd moeten worden. De ChristenUnie wil het 
unieke karakter van Almere behouden. De ChristenUnie staat voor de kansen van starters en jonge 
gezinnen, voor waardig wonen voor ouderen, voor geschikte huisvesting voor studenten en voor 
betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen.  
 
Zorg voor de schepping 
We hebben een prachtige stad, in een prachtig land, op de enige aardbol die er is. Het is onze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze aarde, ons land en onze stad heel blijven. 
De ChristenUnie wil krachtig inzetten op de hoopvolle en noodzakelijke beweging die gaande is naar 
een groene, duurzame economie die zich houdt aan de grenzen van de aarde en aan de norm van 
ecologische en sociale gerechtigheid. Wij maken ons sterk voor schone energie, energiebesparing 
waar mogelijk, het voorkomen van verspilling en bescherming van waardevolle natuur, in een lokaal 
vormgegeven energiesysteem van volledig hernieuwbare energie. 
 
Een bloeiende economie ten dienste van de inwoners 
In Almere is volop ruimte voor bedrijvigheid en ondernemerschap. De ChristenUnie staat voor een 
economie die er is voor mensen in plaats van andersom. Een goede markt komt tot haar recht als 
ondernemers, werkgevers en werknemers van elkaars talenten profiteren. En een gezonde economie 
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betekent dat iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, als werken en vrije tijd in 
balans zijn, als groei groen is en grenzen kent. De ChristenUnie ziet de kansen in Almere, met een 
innovatief mkb, met het aantrekken van nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid door goede 
aansluiting met het onderwijs, en met allerlei initiatieven op het vlak van duurzaamheid en eco-
toerisme. 
 
Een veilige leefomgeving 
Het leven in een grote stad als Almere is niet alleen maar mooi. De criminaliteitscijfers in Almere zijn 
nog altijd gunstiger dan het gemiddelde van de tien grote steden in Nederland, maar ook hier zijn 
onveiligheid en criminaliteit deel van de werkelijkheid. Een veilige leefomgeving bestaat niet allereerst 
uit cameratoezicht of voldoende politie op straat. De ChristenUnie wil juist de oorzaken van 
onveiligheid wegnemen. Daarom willen we verder onderzoek naar ondermijning, aandacht voor de 
situatie van arbeidsmigranten, mensenhandel en uitbuiting tegengaan en drugs- en drankmisbruik 
voorkomen.  
 
Een betrouwbaar bestuur 
Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur en sterk moreel en integer leiderschap de basis vormen 
voor een bloeiende lokale samenleving. Er ligt een verantwoordelijkheid bij zowel de raad, het college 
als de ambtenaren om het goede voorbeeld te geven in woord en daad. De ChristenUnie wil 
betrouwbaar en constructief bekend staan in Almere en bijdragen aan goed bestuur en integer 
leiderschap. Vrede en recht vinden we niet alleen in woorden maar ook in onze houding en in ons 
handelen. De ChristenUnie wil zich daarin laten leiden door wat de Heer van mensen vraagt: ‘Niet 
anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’ (Micha 6:8). 
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3 Een samenleving met aandacht 
 
Anno 2022 maakt bijna iedereen deel uit van een of meerdere netwerken van mensen, zoals 
gezinnen, klassen in scholen, vriendengroepen, verenigingen, geloofsgemeenschappen, de straat en 
de buurt, online netwerken en sociale media. Tegelijkertijd is de samenleving verder 
geïndividualiseerd. Meer mensen worstelen met eenzaamheid of kunnen niet mee komen. De 
coronacrisis vergrootte deze twee kanten uit: in het afgelopen jaar kregen veel meer mensen het 
moeilijk maar ontstonden er juist ook mooie initiatieven waarin mensen naar elkaar omzagen, ook in 
Almere. Er is kracht in de samenleving.  
 
De ChristenUnie blijft daarom inzetten op een samenleving waar aandacht is voor elk mens en waar 
iedereen een bijdrage aan levert; het is belangrijk dat mensen elkaar helpen waar het kan en voor 
elkaar zorgen. De rol van de lokale overheid is om de kracht van de samenleving te herkennen en te 
stimuleren en concrete hulp te bieden aan mensen die het niet op eigen kracht redden. De gemeente 
zorgt bovendien voor de randvoorwaarden voor een verrijkend leven in Almere door te investeren in 
o.a. kunst, cultuur en sport. 
 
Investeren in jongeren, gezinnen en ouderen 
Stabiele, sterke en liefdevolle gezinnen vormen de veilige basis voor gelukkige kinderen die zich goed 
ontwikkelen. De ChristenUnie wil dat gezinnen – in welke samenstelling dan ook – handvatten 
aangereikt krijgen om te kunnen bouwen aan hun relatie en aan het ouderschap. Een kind is het 
beste af als het met en tussen ouders goed is. 
In de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in relaties niet 
vanzelfsprekend. De afgelopen decennia is het aantal echtscheidingen en verbroken relaties fors 
toegenomen. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend. Inzet op 
ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare 
positie worden beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen. Daar waar de 
thuissituatie vraagt om ingrijpen, moet dat op zorgvuldige en professionele wijze gebeuren. 
Maar ook ouderen betekenen veel voor onze samenleving. De komende jaren zal het aandeel ouderen 
in Almere groeien. Daarom is specifieke aandacht voor hen nodig. 
 

 De gemeente Almere ondersteunt ouders door ouderschapscursussen via consultatiebureaus aan 
te bieden. Met de Jeugdgezondheidszorg/GGD zetten we extra in op jonge kinderen (0 – 3 jaar). 

 Met professionals uit het veld ontwikkelt de gemeente preventief (v)echtscheidingsbeleid, 
allereerst gericht op het laagdrempelig en vrijwillig versterken van relaties van alle ouders in 
Almere, maar daarnaast ook op tijdige hulp als een scheiding onvermijdelijk is. 

 Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten laagdrempelig beschikbaar 
zijn. 

 De ChristenUnie is voorstander van initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen, 
bijvoorbeeld via buurtgezinnen, Home-Start en de Family Factory. 

 De ChristenUnie wil programma’s als ‘Als ik later groot ben’ (gericht op kansengelijkheid voor 
jongeren) voortzetten en ruimte maken voor nieuwe initiatieven. 

 Het programma ‘(G)oud in Almere’ wordt als bestuurlijke opgave voortgezet. 
 De gemeente zet extra in op de werving van pleegouders via Vitree, Leger des Heils en stichting 

Timon en zorgt voor voldoende deskundige ondersteuning van zowel pleegouders als -kinderen. 
 Lhbti-jongeren worden vaker gepest worden en doen vaker zelfmoordpogingen. De gemeente 

werkt met scholen en instanties aan het tegengaan van pesten en aan doorverwijzing en hulp. 
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Armoede en preventie 
In Almere groeien zo’n zevenduizend kinderen in armoede op. De ChristenUnie wil de vicieuze cirkel 
van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie overgaat, doorbreken. Armoede leidt 
vaak tot sociale problemen en slechtere schoolprestaties en levert veel stress op. Het is een goede 
zaak dat de gemeente Almere dit probleem onderkent en diverse voorzieningen kent, onder andere 
via welzijnswerk en andere lokale organisaties die zijn aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede. 
Jongeren zijn vatbaar voor verkeerde omgang met geld. Een integrale aanpak is voor hen heel 
belangrijk. Omgaan met financiën maakt onderdeel uit van het preventieve programma van de 
gemeente. 
 

 Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, moet maximaal worden ingezet op preventie 
en vroegsignalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht.  

 De ChristenUnie wil dat gezinnen optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare regelingen 
door een gezinsaanpak van ‘één gezin, één plan, één regisseur, ook op school’. Hierin wordt op 
alle fronten meegedacht: werk en opleiding, psychische en fysieke gezondheid. Dit voorkomt 
geldstress. 

 De gemeente werkt actief samen met woningcorporaties en energieleveranciers in het signaleren 
en aanpakken van betalingsachterstanden bij gezinnen met kinderen. 

 De gemeente Almere kijkt ook kritisch naar het eigen gedrag als schuldeiser. 
 De collectieve zorgverzekering is blijvend beschikbaar voor minima. 
 De gemeente Almere ondersteunt maatschappelijke initiatieven zoals de Voedselbank en andere 

voedsel- en hulploketten ruimhartig. 
 Bij regelingen voor minima moet de gemeente rekening houden met de groep die qua inkomen 

net boven de bijstandsnorm zit. 
 
Schulden 
Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke klachten. 
Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook voor schuldeisers en de samenleving de 
gevolgen van schulden zich in rap tempo opstapelen, vindt de ChristenUnie dat de gemeente snelle en 
toegankelijke schuldhulpverlening moet bieden.  
In de situatie waarbij mensen wel willen maar niet kunnen betalen, willen we dat de gemeente Almere 
sociaal gaat incasseren. Bij het ontstaan van betalingsachterstanden kijkt de gemeente naar de 
situatie van de persoon. Maatwerk dus. We gaan altijd uit van vertrouwen en de gemeente moet hulp 
bieden bij het herstellen van een fout of bij het organiseren van een betalingsregeling. 
 

 We werken volgens de aanpak ‘één schuldenaar, één regisseur’. 
 De gemeente Almere zet in op het aanbieden van saneringskredieten aan mensen met 

problematische schulden. We benutten het landelijke Waarborgfonds als waarborg voor de 
saneringskredieten. 

 De gemeente Almere sluit een convenant met alle aanbestedingspartners, waarin afspraken 
vastliggen m.b.t. sociaal incasseren en signaleren van betalingsachterstanden.  

 In Almere maken we gebruik van de Nederlandse Schuldhulproute en van SchuldHulpMaatje en 
andere initiatieven om tot een totaalaanpak van schuldenproblematiek te komen. 

 In Almere werken we met incassobureaus en deurwaarders die aangesloten zijn bij het landelijk 
keurmerk voor sociaal incasseren. 

 De gemeente Almere maakt ook werk van de ondersteuning van ondernemers en zzp-ers met 
schulden door ook voor hen schuldhulp te realiseren en ruimhartige bbz-kredieten aan te bieden.  

 Bij dakloosheid door huurschuld werken we in Almere aan een gezamenlijke oplossing met 
woningcorporaties. 
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Vluchtelingen 
De gemeente Almere heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om goede opvang van vluchtelingen. 
Mensen die huis en haard hebben verlaten, moeten een veilig onderkomen krijgen. We zijn ons ervan 
bewust dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is. Toch vindt de ChristenUnie de manier waarop 
we in Almere met vluchtelingen omgaan, een vraagstuk van de hele samenleving. Integratie is geen 
keuze maar een morele verplichting. 
Daarom willen we dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze samenleving. Dat 
begint met de taal leren, maar ook dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de 
maatschappij. 
 

 De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het gespreid huisvesten van statushouders. 
 De gemeente garandeert een bed-bad-brood regeling voor in Almere verblijvende 

uitgeprocedeerde asielzoekers. 
 De gemeente ondersteunt maatjesprojecten, omdat die bijdragen aan de kennismaking met onze 

waarden, cultuur en taal.  
 
Opvang, dak- en thuislozen 
De gemeente heeft de verplichting mensen die (door wat voor oorzaak dan ook) geen dak boven het 
hoofd hebben, opvang te bieden. Opvang heeft als doel te voorzien in basisbehoeften, mensen tot 
rust te laten komen en vervolgens te begeleiden naar noodzakelijke hulp en uiteindelijk weer naar 
zelfstandigheid. 
 

 Er is voldoende en adequate opvang voor dak- en thuislozen. Niemand in Almere slaapt buiten 
zijn/haar wil op straat. 

 Opvang is zo kort en zo sober mogelijk; cliënten worden gestimuleerd via een hulptraject stappen 
te zetten om hun eigen leven weer op te pakken.  

 De ChristenUnie is voorstander van het concept Housing First voor dakloze mensen met meerdere 
problemen. Het toewijzen van een woning is de start van een traject richting zelfstandig wonen. 

 De ChristenUnie wil geen jongeren en gezinnen in de reguliere daklozenopvang. Voor jongeren en 
gezinnen is crisisopvang beschikbaar. 

 De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een acute 
woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden. 

 
Participatie, kerken en maatschappelijke organisaties 
Ook in Almere dragen de inwoners – al dan niet georganiseerd in maatschappelijke en religieuze 
organisaties – de samenleving. Wat is Almere zonder die bewoner die vrijwillig het groen in de straat 
onderhoudt, zonder bijvoorbeeld het Leger des Heils of zonder de voetbalverenigingen? Vrijwilligers 
zijn van onschatbare waarde en de ChristenUnie is trots op al het werk dat zij verzetten. Daarom wil 
de ChristenUnie dat de gemeente vrijwilligerswerk faciliteert en het vrijwilligers en 
organisaties/verenigingen niet moeilijker maakt door extra regels of beperkingen. Dit geldt voor het 
doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor het geven van mantelzorg naast een 
baan en het activeren van vluchtelingen door middel van vrijwilligerswerk. 
 

 Wijkbudgetten blijven bestaan en zo mogelijk nog meer toegankelijk gemaakt voor alle inwoners. 
 Vrijwilligers kunnen, indien noodzakelijk, een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen.  
 De gemeente faciliteert vrijwilligerscentrale(s) door de inzet van middelen en mogelijkheden om 

zoveel mogelijk Almeerders vrijwilligerswerk te laten doen. 
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 De gemeente heeft op regelmatige basis overleg met diaconale en religieuze organisaties in 
Almere om hun maatschappelijke functie in beeld te hebben en houden. 

 
Kunst, cultuur en sport 
Kunst, cultuur en creativiteit verrijken het leven en de samenleving. Wij mensen vormen het beeld van 
God als creatieve Schepper. Via allerlei kunst- en cultuurinitiatieven werken professionals en amateurs 
samen aan het mooier maken van de Almeerse samenleving. De overheid vervult een belangrijke rol 
als subsidieverstrekker, opdrachtgever en hoeder van ons culturele klimaat en erfgoed. Kunst is ook 
voor en van iedereen. Het is belangrijk dat er een breed en betaalbaar aanbod van kunst en cultuur 
is, met name voor jongeren. Door amateurkunsten te beoefenen, ontdekken en ontwikkelen zij hun 
creatieve talenten.  
Almere is een jonge stad. Historische bouwwerken zul je er niet tegenkomen. Maar we komen wel in 
een fase dat we beginnen na te denken over wat we de volgende generaties willen nalaten van het 
allereerste begin van Almere. Bij discussies over sloop en/of herinrichting zal de gemeente het 
cultuurhistorische aspect bewust moeten meewegen. 
 
Bij sporten staat plezier voorop. Daarom kiest de ChristenUnie voor een toegankelijke sportwereld 
waarin iedereen kan meedoen. Sport breng ook mensen samen. Sportverenigingen fungeren vaak als 
cement in de samenleving en verdienen steun, zeker nu deze door de coronacrisis grote klappen 
hebben gehad. Het stimuleren van minima, ouderen, mensen met een beperking en mensen die nog 
niet sporten om meer te gaan bewegen staat hoog in het vaandel bij de ChristenUnie. De 
ChristenUnie pleit voor open sportclubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het 
gezondheidsdomein. 
 

 Er komt een regeling voor minima en hun kinderen die toegang hebben tot onze culturele 
instellingen via een minima- of cultuurpas. 

 Er komt een onderzoek naar versterking van de kunst- en cultuursector in Almere (museum). 
 De gemeente stimuleert Almeerse kunst-ontwikkeling door het bieden van kansen tot creatie en 

expositie aan Almeerse kunstenaars. 
 De gemeente ontwikkelt visie op Almeers cultureel erfgoed. 
 In Almere weet iedereen die er recht op heeft het Jeugdsportfonds te vinden. 
 Bij een stad van de omvang van Almere hoort een buitenzwembad. 

 
 
Meer over het thema Samenleven in de standpuntenindex (pagina 34).  
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4 Welzijn en zorg voor elke Almeerder 
 
Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt van 
prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk. Al het leven, in 
gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, te participeren, om te worden 
beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is. De ChristenUnie is groot voorstander van zorg 
die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een menselijke schaal, bereikbaar en met een menselijk gezicht. 
De decentralisaties liggen inmiddels ruim 5 jaar achter ons. Nog niet alles gaat goed. De ChristenUnie 
pleit ervoor de (laatste) financiële schotten weg te halen en écht over de systeemwereld van de 
gemeente heen te kijken naar de leefwereld van mensen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we 
in Almere extra gaan investeren in preventie en vroegsignalering, want voorkomen is beter dan 
genezen. 
 
Jeugdhulp 
Jongeren en hun ouders zijn erbij gebaat als op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Liefst 
zo vroeg mogelijk, en zo licht of zo zwaar als nodig is. De ChristenUnie pleit in dat licht voor preventie 
en vroegsignalering. 
In het hulpverleningstraject willen we de eigen kracht en de netwerken van gezinnen inzetten en 
versterken. Jeugdzorg moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die echt ondersteuning 
nodig hebben. 
Om snel hulp te kunnen aanbieden is het belangrijk om de zorg dichtbij plekken te organiseren waar 
kinderen verblijven. Dit kan door het onderwijs samen met jeugdzorg arrangementen te laten 
ontwikkelen of de jeugdzorg op scholen spreekuren te geven. 
De ChristenUnie wil dat er een laagdrempelig loket in de wijken komt waar gezinnen terecht kunnen 
met hun hulpvraag. Daar is de vaste contactpersoon die bij hen blijft gedurende de tijd dat ze 
ondersteuning nodig hebben. Aanvullende organisaties kunnen dan aansluiten als dat voor het 
oplossen van problemen nodig is. Zo worden gezinnen niet meer van de ene naar de andere 
hulpverlener doorgeschoven, maar staat het gezin centraal. 
 

 Ouders/gezinnen worden actief gewezen op de mogelijkheid om via een PGB identiteitsgebonden 
of specialistische zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze zorg zelf niet heeft ingekocht. 

 De ChristenUnie pleit voor voorlichting over digi-veiligheid op scholen en aan ouders, zodat 
kinderen bewust en veilig leren omgaan met internet en sociale media. 

 Wij willen aandacht voor de psychische en mentale gezondheid bij kinderen en ouders, extra inzet 
op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren. 

 De ChristenUnie vindt dat er onvoldoende koppeling is tussen Jeugdhulp en de WMO. Hier dient 
meer aandacht aan besteed te worden. Er loopt inmiddels in Almere een aanbestedingstraject 
waarbij het realiseren van kortere wachtlijsten een van de belangrijkste besliscriteria moet zijn. 

 
Huiselijk geweld 
De ChristenUnie gelooft dat het gezin een plek van liefde, warmte en verbondenheid moet zijn. Er zijn 
echter situaties waarin er sprake kan zijn van diverse vormen van huiselijk geweld waarbij zich dit op 
verschillende manieren kan manifesteren. Denk aan kinder-, partner- of ouderenmishandeling maar 
ook aan eergerelateerd geweld en complexe scheidingen. 
 

 Signalen van huiselijk geweld moeten herkend kunnen worden waarbij op o.a. scholen aandacht 
dient te zijn voor deze onderwerpen en de signalering hiervan.  

 Ook dienen er binnen Almere voldoende opvangmogelijkheden te zijn en voorzieningen voor 
ambulante hulpverlening voor slachtoffers van huiselijk geweld. 
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 Bij het aanpakken van huiselijk geweld moet niet alleen worden gekeken naar de korte termijn 
maar ook naar het blijvend veilig houden van een thuissituatie. Dit betekent onder andere goede 
samenwerking met ketenpartners en de mogelijkheid voor Veilig Thuis om stapsgewijs af te 
schalen. 

 
Personen met verward gedrag en psychische problematiek 
Het aantal personen met verward gedrag op straat neemt toe. Er zijn veel minder GGZ-bedden, 
problemen worden niet tijdig herkend en soms blijft hulp uit. De ChristenUnie wil bijsturen waar 
nodig. Daarbij zet de gemeente in op vernieuwende vormen van zorg. Mensen die verward gedrag 
vertonen horen in ieder geval niet thuis in een politiecel, ze verdienen de aandacht van omgeving en 
hulp. Tegelijk zal de samenleving meer oor en oog moeten krijgen voor buren die ‘anders’ zijn. 
 

 Samen met de GGZ maakt de gemeente afspraken over hoe mensen met verward gedrag in hun 
eigen situatie kunnen worden ondersteund, hoe netwerken betrokken worden en wordt 
voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de GGZ.  

 De gemeente zet, in het kader van het hervinden van de eigen kracht, in op zelfhulpgroepen voor 
mensen met verward gedrag en op de beschikbaarheid van woonruimte;  

 De politie, de GGZ, de Spoedeisende Hulp-afdeling van het ziekenhuis en de wijkteams maken 
afspraken over wat te doen bij het aantreffen van mensen met verward gedrag. Voorkomen wordt 
dat deze mensen in een politiecel terecht komen. 

 We investeren in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GZ-problematiek die thuis 
wonen: 24/7 ambulante psychische zorg in de wijk en intensievere samenwerking tussen GGZ, 
huisartsen, maatschappelijke opvang, woningcorporatie, schuldhulpverlening en andere zorg- en 
hulpverleners en herstelgroepen. 

 De ChristenUnie pleit voor uitbreiding van inloophuizen en time-out voorzieningen voor 
kortdurende opname. 

 Er dient aandacht te zijn voor de toename die gezien wordt in het aantal suïcidepogingen van 
mensen met psychische en psychiatrische zorgvragen. 

 Almere moet een ‘droge voorziening’ hebben, waar mensen kunnen afkicken zonder de verleiding 
van verslavingen. De professionals vragen hierom, laten we dit mogelijk maken. 

 
Iedereen telt mee en doet mee 
Met het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap is een inclusieve samenleving 
dichterbij gekomen. Maar de ChristenUnie wil verder. Mensen met een beperking moeten op alle 
fronten mee kunnen doen. Ook zij hebben recht op ontwikkeling en groei. De ChristenUnie wil mensen 
kansen geven om zich in kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen op die manier die bij hen 
past. Om die reden wil de ChristenUnie een inclusieagenda opstellen voor Almere om zo werkelijke 
stappen te zetten naar de inclusieve samenleving. 
 

 De gemeente zorgt dat haar gebouwen en voorzieningen goed toegankelijk zijn voor alle inwoners 
en ook digitaal moet de gemeente bereikbaar zijn voor mensen met een beperking. 

 De gemeente zorgt ervoor dat (gemeentelijke) evenementen toegankelijk zijn voor bezoekers met 
een beperking. 

 De gemeente Almere zoekt actief naar mogelijkheden om kinderen/mensen met een beperking te 
laten sporten. 

 De ChristenUnie wil inzetten op het uitbreiden van het aantal plaatsen arbeidsmatige 
dagbesteding en ‘beschut werk’-plekken voor mensen met een beperking. 
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Langer zelfstandig 
Steeds meer mensen met een zorgvraag wonen langer thuis. Woningen moeten dus geschikt zijn voor 
ouderen en mensen met een beperking. De ChristenUnie vindt dat de gemeente Almere daarin, 
samen met woningeigenaren en woningcoöperaties een grote verantwoordelijkheid heeft. Niet alleen 
woningen maar ook de openbare ruimte moet toegankelijk en veilig zijn en uitnodigen tot ontmoeting 
en activiteiten. Juist dichtbij huis. Daarom wil de ChristenUnie het sluiten en centreren van 
voorzieningen zoveel mogelijk voorkomen. 
 

 Woningeigenaren krijgen voorlichting over het levensloopbestendig maken van hun woning en er 
komen afspraken met woningcorporaties om woningen geschikt te maken voor bewoners die 
zware zorg nodig hebben.  

 Er zijn voldoende aangepaste zorgwoningen, ook voor de groep jongvolwassenen met een 
psychiatrische achtergrond.  

 De ChristenUnie wil ruimte willen geven aan woonzorginitiatieven waarbij inwoners elkaar 
ondersteunen in de verschillende levensfasen. 

 De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een acute 
woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden (‘Housing first’). 

 
Meer over het thema Zorg en Welzijn in de standpuntenindex (pagina 34). 
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5 Wonen: een passende plek voor iedereen 
 
Ieder mens heeft ruimte nodig. Ruimte om te wonen, te werken, te reizen en te recreëren. Maar de 
ruimte is beperkt, belangen botsen. Natuur, stikstof, woningnood, klimaat en economie, produceren 
en consumeren, de keuzes van de ChristenUnie zijn ingegeven door het beschermen van het 
natuurlijk evenwicht dat God in de schepping heeft gelegd. Duurzaam ruimtegebruik is het 
uitgangspunt.  
 
Meer dan enige andere stad in Nederland staat Almere bekend als ‘blauw-groene’ woonstad. In een 
kleine vijftig jaar is de stad gegroeid van nul tot ruim 215.000 inwoners. De nieuwe stad zorgt voor 
een unieke woonbeleving met veel water en veel groen. Maar ook hier geldt dat wonen zoveel meer is 
dan het hebben van een goed en betaalbaar huis. Wonen gaat over samenleven, over samenhang, 
over gemeenschappen in een straat, buurt of wijk.  
 
De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er is landelijk sprake van 
een groot woningtekort en dat is in Almere niet anders. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale 
huurwoningen en de prijzen van koopwoningen zijn de afgelopen jaren sterker gestegen dan het 
landelijk gemiddelde. De gemeente speelt een belangrijke rol in het beschikbaar en betaalbaar houden 
van wonen in de stad. Onze keuzes van nu hebben gevolgen voor de leefomgeving van toekomstige 
generaties. Ecologische, economische en demografische ontwikkelingen maken het mogelijk en 
noodzakelijk dat er een omslag komt: van sloop en nieuwbouw naar hergebruik, van bebouwen van 
de open ruimte naar hergebruik en herstructurering van al bebouwd gebied.  
 
Met de Woonvisie 2020 zet de gemeente Almere in op een groei met 24.500 woningen in tien jaar. De 
ChristenUnie ondersteunt die ambitie van harte. De ChristenUnie staat voor de kansen van starters en 
jonge gezinnen, voor waardig wonen voor ouderen, voor geschikte huisvesting voor studenten en 
voor betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen. En de ChristenUnie staat voor het behouden en 
ontwikkelen van het unieke karakter van Almere: met diversiteit in de stedelijke ontwikkeling (Duin, 
Nobelhorst, Oosterwold, etcetera), veel groen, water, ruimte en innovatieve woonconcepten. 
Daarom is de ChristenUnie er scherp op dat de uitwerking van de Woonvisie de woningmarkt op de 
juiste wijze stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende 
huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw.  
 
Beschikbare woningen 

 De ChristenUnie wil dat aan het eind van de komende periode (2022-2026) 65% van de 
groeiambitie uit de Woonvisie 2020 is gerealiseerd (16.000 woningen), met prioriteit voor 
jongeren en jonge gezinnen. 

 De Woonvisie 2020 dient als uitgangspunt voor de spreiding tussen sociale nieuwbouw, woningen 
voor kwetsbare doelgroepen en ouderen en eventueel een aanwijzing voor huisvesting voor 
arbeidsmigranten.  

 In de vrije sector moeten middenhuur-woningen beschikbaar komen voor meer mensen. De 
gemeente maakt afspraken met projectontwikkelaars en verhuurders over inkomenseisen. 

 De gemeente ontwikkelt voor buurten en wijken leefbaarheidsbeleid samen met betrokkenen 
zoals welzijnswerk, politie, onderwijs, bewoners, corporaties. 

 Om groene ruimte buiten én binnen de steden te behouden, blijven we inzetten op slimme 
verdichting binnen de stadskernen.  

 Met name aan de oost- en westkant van Almere (Oosterwold en Pampus) zijn mogelijkheden om 
aantrekkelijke woonlandschappen tot stand te brengen in combinatie met natuurontwikkeling. 
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 De ChristenUnie is voor een zelfwoonverplichting, zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw 
(zodat huizen niet opgekocht worden door beleggers). Daarmee reguleert de gemeente meteen 
ook de toeristische verhuur beter. 

 De ChristenUnie wil dat Almere een verhuurvergunning invoert. Hiermee kunnen malafide 
verhuurders en dito bemiddelingsbureaus effectief worden bestreden en vooral studenten en 
arbeidsmigranten beter worden beschermd tegen wanpraktijken. 

 De gemeente stimuleert woonzorgprojecten (Beschermd/Beschut Wonen), 
meergeneratiewoningen, en andere (collectieve) woonvormen voor kwetsbare inwoners zoals 
senioren en jongeren met psychiatrische problematiek. 

 
Betaalbare woningen, ook voor jongeren en studenten 
Wonen is voor woningeigenaren die al decennia een huis bezitten meestal goed betaalbaar, voor 
jongeren en huurders in de vrije sector is betaalbaar wonen in Almere een heel ander verhaal. Daar 
maken we ons grote zorgen over. 
 

 Betaalbaar starten: Starters moeten in Almere hun wooncarrière kunnen beginnen zowel in een 
huur- als een koopwoning. We reserveren een deel van de te bouwen en vrijkomende sociale 
huurwoningen voor starters, die op hun beurt doorstromen zodra hun inkomensniveau dat 
toelaat. 

 Bij koopwoningen wordt er naast de startersleningen gezocht naar nieuwe instrumenten zoals 
bijvoorbeeld Duokoop (de koper koopt alleen de woning en niet de grond) en koopgarant (kopen 
met korting meestal via de woningstichting). 

 De gemeente investeert maximaal in betaalbare studentenhuisvesting en woningen voor jongeren. 
De doelstelling van de Woonvisie (1.500 studenteneenheden en 2.000 jongerenwoningen) geldt 
voor de ChristenUnie als minimum. 

 In Almere onderzoeken we de mogelijkheden voor ‘duo-wonen’: Jongeren en senioren delen een 
(senioren)woning, zodat jongeren een woonstart kunnen maken en er tegelijk sprake is van een 
bepaalde mate van ondersteuning voor de oudere(n). 

 
Woningcorporaties 
De ChristenUnie wil dat de gemeente woningcorporaties de ruimte geeft om innovatief, vraaggericht 
en toekomstbestendig te kunnen bouwen. De inzet hierbij is vooral meer sociale en (lage) middeldure 
huurwoningen zoals appartementen en studio’s voor starters en gescheiden gezinnen. 
Woningcorporaties hebben een blijvende taak ten aanzien van de leefbaarheid, op het niveau van de 
buurt en de wijk. Daarbij organiseren corporaties het leefbaarheidsbeleid niet alleen voor maar vooral 
mét de bewoners in Almere. 
 

 De gemeente besteedt in de prestatieafspraken met de woningcorporaties aandacht aan de 
beschikbaarheid van goede sociale huurwoningen, de leefbaarheid in wijken en de sociale 
koopsector, eventuele verkoop bestaande voorraad woningen, het aantal nieuw te bouwen 
woningen, verduurzaming, het aantal te vestigen statushouders en andere doelgroepen zoals 
mensen vanuit de beschermde woonvorm naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding. 

 
Duurzaam (ver)bouwen 
Verduurzaming van de woningvoorraad is een immense opgave en vooral ook een zaak van lange 
adem. Bij de energietransitie is isolatie van woningen van groot belang. Deze transitie raakt alle 
terreinen van onze economie en samenleving, niet in het minst de gebouwde omgeving. 
Bij nieuwbouw gaat het niet alleen om energiebesparing en gasvrij bouwen, maar ook om 
klimaatbestendigheid, zowel voor wat betreft de omgang met water en hitte als met duurzame 
materialen. 
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 We willen dat Almere beter gebruik maakt van de huidige juridische mogelijkheden en verkent 
wat er extra nodig is, zoals aanpassing van het Bouwbesluit. 

 We willen dat de gemeente in de komende raadsperiode ruimte geeft aan pilots met bouwen op 
basis van energievriendelijke, natuurlijke en herbruikbare grondstoffen en materialen (biobased) 
en waar mogelijk daar zelf initiatief toe neemt.  

 
Zie hoofdstuk 9 voor meer over duurzaam (ver)bouwen. 
 
5.1 Ruimte en natuur 
Een belangrijk deel van ons leven maken we gebruik van gemeentelijke voorzieningen. De 
straatverlichting werkt, de straat ligt er netjes bij, er zijn bosjes en grasvelden. We kunnen ons veilig 
en snel verplaatsen, recreëren en genieten van de natuur. De ChristenUnie denkt ook aan groepen die 
minder makkelijk hun weg vinden, mensen met rollator, blindenstok of kinderwagen; iedereen moet in 
onze gemeente zijn of haar weg kunnen vinden.  
Ook moet Almere zich voorbereiden op klimaatverandering en de effecten daarvan zoals hoosbuien, 
hittegolven, droogte, zeespiegelstijging (en daarmee van de ons omringende meren) en 
grondwaterpeilveranderingen. Juist bij de inrichting van de openbare ruimte moeten daar nu keuzes in 
gemaakt worden, vindt de ChristenUnie. Met meer ruimte voor water en groen wordt de stad 
robuuster. Tegelijk geeft dit weer meer kansen voor biodiversiteit in de stad. 
Per 1 juli 2022 komt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Doel van deze wet is het eenvoudiger 
maken van regels en meer ruimte bieden aan participatie. De nieuwe wet moet bestaande wetten 
vervangen en zorgen voor een samenhangende én gebiedsgerichte benadering. De overgang naar de 
Omgevingswet is een enorme operatie die niet alleen het ruimtelijke domein aangaat maar ook het 
sociale- en gezondheidsdomein. 
De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap en voor de bescherming van het milieu 
en de biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar, zeker op de jonge grond van Flevoland. De gemeente moet 
bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving. Daarbij 
speelt mee dat de gemeente nog tot ongeveer 2028 grond kan verkopen; het is dus zaak hier 
toekomstbestendig beleid op te ontwikkelen. 
 

 Bij het aanbesteden van onderhoud en aanleg van de openbare ruimte probeert de gemeente 
Almere zoveel mogelijk van de Sustainable Development Goals na te streven. 

 Onze gemeentelijke gebouwen krijgen zo veel mogelijk groene gevels en daken. 
 Gemeentebestuurders, raadsleden en ambtenaren in Almere maken jaarlijks een 

toegankelijkheidswandeling met ervaringsdeskundigen. Zo wordt men zich in het stadhuis bewust 
van het belang van toegankelijkheid. 

 De gemeente geeft ruimte aan inwoners om hun wijk of straat in eigen beheer te onderhouden. 
 Bij de uitvoering van de Omgevingswet werkt de gemeente Almere nauw samen met de provincie 

Flevoland en het Waterschap.  
 De ChristenUnie is voor een participatieverordening waarin beschreven staat op welke manier 

burgers inspraak hebben bij de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet. 
 De gemeente stimuleert natuur- en milieueducatie op scholen. 
 Regionale Energie Strategie (RES): De ChristenUnie pleit voor een goede balans tussen het belang 

van duurzame energieopwekking en het belang van landschappelijke waarde. De gemeente 
Almere moet organisaties en bewoners uit de omgeving actief betrekken bij het uitwerken van de 
plannen. 

 
Zie hoofdstuk 9 voor meer over natuur en duurzaamheid. 
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5.2 Mobiliteit 
Goede wegen, paden en OV-verbindingen zijn noodzakelijk om economische, sociale en culturele 
activiteiten te ondernemen. Mobiliteit brengt mensen bij elkaar. Maar de groeiende mobiliteit mag niet 
ten koste gaan van onze leefomgeving.  
  
Almere kent een unieke en veilige infrastructuur. Dat wil niet zeggen dat er geen verbetering mogelijk 
is. De ChristenUnie gaat zich de komende periode verder inzetten voor verduurzaming van de 
mobiliteit (volledig CO2-neutraal in 2040), voor het vermijden van overbodig verkeer en voor 
vergroting van het aandeel lopen, fietsen en openbaar vervoer in de totale mobiliteit in Almere.  
Om deze duurzame mobiliteitstransitie te realiseren investeren we in sociaal veilige wandelroutes, in 
onderhoud en verbetering van het fietsnetwerk, in snelle, frequente en rechtstreekse busverbindingen 
en in een goede afstemming tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling. 
 

 De ChristenUnie pleit voor verbreden, verbeteren en veiliger maken van het Spoorbaanpad als een 
van de belangrijkste doorgaande fietsroutes. 

 Betere ontsluiting Oosterwold. De groei van Oosterwold vereist meer en frequentere (buurt-) 
busverbindingen. Dit moet in ieder geval bij de nieuwe OV-concessie worden gerealiseerd maar de 
gemeente stimuleert ook de huidige aanbieder om de bestaande lijnen uit te breiden. 

 De ChristenUnie is voorstander van de Ijmeer-verbinding met Amsterdam, in combinatie met de 
ontwikkeling van stadsdeel Pampus. 

 De ChristenUnie wil dat de gemeente een actieplan deelauto’s opstelt waarmee aanbod en gebruik 
van deelauto’s wordt gestimuleerd, zodat er minder blik op straat komt en de overgang van bezit 
naar gebruik bevorderd wordt. Zo kunnen woonstraten vergroend en autoluw worden ingericht en 
hebben voetgangers, fietsers en spelende kinderen daar het primaat. Zo stimuleren we in Almere 
duurzame mobiliteit, worden wijken leefbaarder en veiliger en is er plaats voor meer woningen. 

 In Almere wenden we de opbrengsten van het parkeerbedrijf aan om de kwaliteit van de 
openbare ruimte en de bereikbaarheid te bevorderen. Hierbij hebben investeringen in duurzame 
mobiliteit (lopen, fietsen, OV, deelauto’s) prioriteit. 

 De gemeente Almere werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen op basisscholen en 
bij instellingen en stimuleert dat scholen zich aansluiten bij het verkeersveiligheidslabel. 
(www.verkeersveiligheidslabel.nl). 

 De gemeente stimuleert elektrisch rijden door het aantal laadpalen in hetzelfde tempo uit te 
breiden als de groei van het aantal elektrische auto’s en de wachtlijst voor aanvragen hiervoor 
terug te dringen. 

 De ChristenUnie pleit voor het weren van grotere vrachtwagens uit het centrum. 
 De ChristenUnie wil onderzoek naar nut en noodzaak van milieuzones in Almere, waarbij oude 

vervuilende auto’s worden geweerd om daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren. 
 
Meer over het thema Wonen en Mobiliteit in de standpuntenindex (pagina 34).  
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6 Een economie ten dienste van de inwoners 
 
De ChristenUnie staat voor een economie die er is voor mensen in plaats van andersom. Een goede 
markt komt tot haar recht als arbeid en kapitaal geen tegengestelde krachten zijn en als 
ondernemers, werkgevers en werknemers van elkaars talenten profiteren. Een economie is volgens de 
ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, als werken en 
vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent. 
 
Bedrijven en ondernemers in Almere zijn onmisbaar. Ze zijn van grote waarde voor onze economie en 
leefbaarheid. Ze creëren werk en zorgen voor innovaties. Almere kent een bloeiende MKB-sector die 
zorgt voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en voor de 
leefbaarheid. Tegelijkertijd geldt dat er nog te weinig banen zijn voor de eigen inwoners. Het creëren 
van meer werkgelegenheid is dus een belangrijke opgave waarin de lokale overheid een rol speelt 
samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden. Voor een evenwichtige 
ontwikkeling op lange termijn is het van belang om meer grootbedrijf en hoger gekwalificeerde 
werkgelegenheid aan te trekken.  
 
Veel mensen werken tegenwoordig zonder in loondienst te zijn, bijvoorbeeld als zelfstandige zonder 
personeel (zzp-er). Soms verdienen zij minder dan nodig is om in hun levensonderhoud te kunnen 
voorzien. De gemeente dient wat de ChristenUnie betreft actief gebruik te maken van de wettelijke 
mogelijkheden om hen zo nodig te ondersteunen. 
 
De ChristenUnie hecht grote waarde aan een goede balans tussen werken, zorgen en rusten. We 
leven inmiddels in een 24-uurs economie, waarbij in Almere de winkels in het centrum zeven dagen 
per week zijn geopend. Tegelijkertijd zijn mensen op zoek naar meer rust en onthaasting. Onze 
samenleving en economie gedijen als er rustmomenten zijn. Vanuit onze christelijke levensovertuiging 
genieten wij van de zondag als zo’n collectief rustmoment. Daarom blijft de ChristenUnie van mening 
dat winkeliers niet gedwongen mogen worden om hun winkel op zondag te openen. 
 

 De gemeente moet goede voorwaarden scheppen voor verantwoord ondernemerschap en 
innovatie in het mkb, zoals het mogelijk maken van Fieldlabs en het actief ondersteunen van 
ondernemersnetwerken. 

 Almere werkt samen met de provincie Flevoland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in het 
aantrekken van hoogwaardige werkgelegenheid. 

 Gemeentelijke inkoop doen we in Almere zoveel mogelijk lokaal of regionaal. 
 Startende ondernemers en doorgroeiers worden ondersteund met goede werkplekken waar 

ondernemers elkaar kunnen ontmoeten, helpen en samenwerken.  
 Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop. Bij alle 

aanbestedingen is social return een voorwaarde.   
 Voor ondernemers moet er één (digitaal) loket zijn waar men met alle (aan)vragen terecht kan. 

Dit loket sluit aan bij het provinciale loket. 
 Zzp’ers worden begeleid, praktisch ondersteund en ontzorgd, bijvoorbeeld door een zzp-loket op 

het Ondernemersplein, flexplekken in publieke ruimten door de hele stad en vermindering van de 
regeldruk bij een bedrijf aan huis. 

 Een ondernemersfonds of een BIZ (Bedrijven Investeringen Zone) kan ondernemers helpen om 
gezamenlijk bij te dragen aan een beter ondernemersklimaat. De gemeente blijft hier actief aan 
bijdragen. 

 De Stichtse Kant is aantrekkelijk voor distributiecentra vanwege de ligging en de ruimte. De 
ChristenUnie wil verdere ‘verdozing’ van het buitengebied zoveel mogelijk voorkomen. 
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 De detailhandel verandert van aard en structuur. Hierop moeten we de komende periode 
inspelen. De ChristenUnie let hierbij op de leefbaarheid van de kernen en op sociale veiligheid in 
en rond winkelgebieden. 

 
 

6.1 Recreatie, toerisme en agricultuur 
Ontspannen dichtbij huis. De coronacrisis heeft geleerd dat we hierin nog meer moeten investeren. 
Samen met recreatie- en toeristische ondernemers maakt de gemeente een plan met als doel het 
stimuleren en uitbreiden van verblijfsrecreatie in en rond Almere.  
 

 De gemeente zet vooral in op groen en ecotoerisme, met plekken als het Almeerderhout en de 
Oostvaardersplassen als unique selling points. 

 De gemeente investeert in het vergroten van de toeristische en recreatieve functie van het 
kustgebied tussen de Lepelaars- en Oostvaardersplassen.  

 Inzet op creatieve gebiedspromotie met inwoners en lokale ondernemers, voor zowel inwoners als 
bezoekers. 

 
Almere kent inmiddels een traditie van verbinding tussen stad en platteland. Via initiatieven als de 
Flevocampus, Groen&Gezond en stadslandgoed De Kemphaan draagt Almere bij aan meer bewustzijn 
en stimuleren we lokale, biologische en gezondere producten en korte voedselketens. Nederland is 
koploper in de eiwittransitie, wat wil zeggen dat we overgaan van dierlijke naar plantaardige 
producten. Almere staat open om initiatieven op dit punt te verwelkomen. 
Voor de verbinding tussen stad en platteland is stadslandbouw een goed idee. Het verlevendigt onze 
gemeente, brengt onze voedselproductie dichter bij huis en maakt de openbare ruimte groener en 
leefbaarder.  
 

 Regionale en lokale voedselmarkten. We stimuleren het oprichten van regionale voedselmarkten 
met gebiedscoöperaties die het voedsel rechtstreeks van boeren naar inwoners brengen.  

 Plaatselijke horeca en supermarkten gaan tenminste 25% regionaal duurzaam geproduceerde 
producten verkopen. We realiseren een verkooppunt waar Almeerders uit Oosterwold hun 
producten aan de stad kunnen aanbieden. 

 Verbinding tussen school, voedsel en natuur. Elke basisschoolklas krijgt de gelegenheid om het 
stadslandgoed of een ander lokaal initiatief te bezoeken, een schooltuin aan te leggen of een 
excursie naar een natuurgebied te maken. Zo kunnen kinderen leren wat gezond voedsel is, hoe 
dat duurzaam kan worden geproduceerd en wat voor impact voedsel heeft op o.a. milieu en 
klimaat.  

 De gemeente Almere maakt gronden beschikbaar om (tijdelijk) een stadsakker te beginnen. 
 De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld in de eiwittransitie door 100% duurzaam en zo 

lokaal mogelijk in te kopen, met op het menu zoveel mogelijk plantaardige en zo min mogelijk 
dierlijke producten. 

 Het programma Gezond in Almere dat de afgelopen jaren is ingezet, wordt doorgezet. We maken 
ons sterk voor gezond voedsel op scholen, streven naar een evenwichtig aanbod van gezond en 
gemakkelijk eten via restaurants en foodketens en stimuleren gezonde initiatieven.  

 Bij het opstellen van een visie op het buitengebied wil de ChristenUnie inzetten op een 
toekomstbestendige agrarische sector. Kernwoorden: Kringlooplandbouw, lokale en korte 
voedselketens en de boer als mede-beheerder van de openbare ruimte. 

 
Meer over het thema Economie in de standpuntenindex (pagina 34). 
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7 Werk en inkomen: goed geregeld 
 
Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun 
recht komen en we contacten aangaan met anderen. De werkloosheid lag eind 2020 in Almere ruim 
boven het landelijk gemiddelde (4,6% versus 3,8%). Met name onder jongeren is het verschil groot; 
de werkloosheid is 1,5 keer groter dan landelijk.  
Het gemiddeld inkomen in Almere is daarentegen hoger dan andere grote steden en ligt ongeveer op 
het landelijk gemiddelde (bron: CBS). Zo’n 70% van de inwoners zegt goed rond te kunnen komen. 
7% komt moeilijk tot zeer moeilijk rond.  
 
In onze gemeente maken duizenden mensen gebruik van de bijstand/participatiewet en andere 
inkomensregelingen. Het is goed dat die er zijn. Echter, langdurig gebruik ervan maakt de kans groter 
dat mensen in structurele armoede terechtkomen. Ook velen met een baan leven dichtbij of onder de 
armoedegrens. Dit willen we niet laten gebeuren. De ChristenUnie vindt dat niemand in Almere aan 
zijn of haar lot mag worden overgelaten. 
Dit vraagt niet alleen om een goede manier van omgaan met de sociale zekerheid maar vooral om het 
scheppen van randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan perspectief kunnen werken.  
 
De arbeidsmarkt is constant aan het veranderen. Naast vaste contracten bij bedrijven, beginnen 
steeds meer mensen voor zichzelf als zzp’er. Binnen de zorg, logistiek en de bouw volgen de 
technologische ontwikkelingen elkaar snel op. Nieuwe beroepen komen op en mensen die al lang in 
een bedrijf werken, zullen vaker moeten worden bij- of omgeschoold. Voor de een is dat 
vanzelfsprekend, voor de ander is dat lastig. Vooral jongeren zijn daarin kwetsbaar. De ChristenUnie 
ziet graag dat overheid, onderwijs en ondernemers samen optrekken om mensen (en vooral jongeren) 
aangehaakt te houden in deze ontwikkelingen. 
 
Voor mensen met een beperking moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om 
hun talenten in te zetten, of dat nu betaald werk of vrijwilligerswerk is. De gemeente geeft hier zelf 
het goede voorbeeld in en maakt bedrijven enthousiast hiervoor, ook door ze te ontzorgen. De 
ChristenUnie vindt het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun 
verdienvermogen. Vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren in de samenleving kan, zeker 
voor het welbevinden van iemand, heel waardevol zijn. Ook voor de maatschappij. We zijn echter 
alert op misbruik van ‘gratis werk’ (zoals werkervaringsplaatsen) dat ten koste gaat van reguliere 
arbeidsplaatsen. 
 
Ook in onze gemeente werken en wonen arbeidsmigranten. Zij zijn voor onze lokale economie 
belangrijk maar vormen een kwetsbare doelgroep. Regelmatig hebben zij te maken met uitbuiting, 
mensenhandel, slechte woonomstandigheden en door de taalbarrière is het moeilijk om deel uit te 
maken van onze Almeerse samenleving. De ChristenUnie is voorstander van lokaal beleid dat bijdraagt 
aan integratie en het risico op uitbuiting, dakloosheid en overlast beperkt. Een belangrijke voorwaarde 
hiervoor is dat arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in Nederland verblijven, zich inschrijven 
in het BRP. Hiermee krijgen zij dezelfde rechten (bijvoorbeeld op zorg) en plichten als elke 
Nederlander. In Almere spreken we af dat de werkgevers en uitzendbureaus hun werknemers hierop 
wijzen.   
 

 De ChristenUnie zet zich in voor een positief bijstandsbeleid vanuit vertrouwen en de menselijke 
maat waar mensen een fatsoenlijk inkomen hebben en zelf regie houden over hun leven. Mensen 
zijn geen kostenpost maar worden ondersteund om een bijdrage te leveren aan de buurt en 
gemeente waar ze wonen. De gemeente is daarin een betrouwbare partner die met vertrouwen in 
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mensen, uitgaat van de mogelijkheden van inwoners. Dit kan door bijvoorbeeld te werken met 
sociale coöperaties, regelluwe zones en vormen van regelarme bijstand.  

 Solidariteit komt van twee kanten. Dit betekent dat er rechten zijn maar ook plichten. De 
gemeente staat daarin dicht bij haar inwoners en helpt bij het herstellen van een fout. Wanneer 
mensen desondanks echter bewust misbruik maken van regelingen, fraude plegen of niet willen 
werken, stellen we duidelijk een grens en volgen er maatregelen, zoals korten op een uitkering. 

 In Almere zijn we alert op arbeidsdiscriminatie op welke grond dan ook. De gemeente zelf moet 
ook oog hebben voor ongelijkheid in eigen beleid en laat dat monitoren door Bureau Gelijke 
Behandeling. 

 De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te 
zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte en 
middellange termijn. 

 De gemeente zet in op mentorprojecten, JobHulpMaatjes, meester-gezel-constructies en 
coachingstrajecten, waarbij vrijwilligers werkzoekenden ondersteunen of waarbij ondernemers als 
een mentor startende zzp’ers op weg helpen. 

 De gemeente zet in op meerjarige projecten en programma’s van vrijwilligers waarbij kwetsbare 
doelgroepen meerjarig worden ingezet in het bedrijfsleven en/of maatschappelijk organisaties. 

 De gemeente zoekt in samenwerking met het bedrijfsleven naar kwalitatief goede en voldoende 
beschutte werkplekken en naar begeleiding vanuit de samenleving via vrijwilligers. 

 De ChristenUnie vindt dat de gemeente heel zorgvuldig moet zijn als het gaat om het vragen van 
een tegenprestatie. Het is belangrijk dat een tegenprestatie zoveel mogelijk aansluit bij de eigen 
kennis en talenten van mensen. De tegenprestatie mag niet ten koste gaan van regulier werk en 
ook mantelzorg geldt als tegenprestatie. 

 De gemeente zet zich extra in om mensen met psychische klachten aan het (vrijwilligers-)werk te 
krijgen. 

 In Almere komt er maximale ruimte voor alternatieve re-integratietrajecten en vormen van 
regelarme bijstand zoals het mogelijk maken van parttime werk en starten van een bedrijf met 
behoud van uitkering. 

 Inburgeraars (statushouders) wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een 
leerwerktraject te doen of stage te lopen. De nieuwe inburgeringswet geeft de mogelijkheid om 
dit met behoud van uitkering te doen. De gemeente dient er op toe te zien dat hiervan gebruik 
wordt gemaakt. 

 De gemeente Almere zorgt dat er een goede verbinding is tussen de nieuwe inburgeringswet en 
de ondersteuning bij en bemiddeling naar werk. 

 De gemeente Almere sluit een convenant met betrokken werkgevers en uitzendbureaus, waarin 
afspraken staan over inschrijving BRP, huisvesting, arbeidsomstandigheden en rechten en plichten 
van arbeidsmigranten. 

 
Meer over het thema Werk en Inkomen in de standpuntenindex (pagina 34). 
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8 Onderwijs in vrijheid en diversiteit 
 
Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek. Het is een plek waar ze zich 
ontwikkelen en waar ze andere kinderen en jongeren ontmoeten. Kernbegrippen voor goed onderwijs 
zijn keuzevrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en professionaliteit. Dit goede onderwijs willen 
we als ChristenUnie ondersteunen waar dat binnen onze mogelijkheden ligt. De schoolbesturen zijn 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar de gemeente speelt een belangrijke rol in 
alle omliggende zaken, zoals in de aanpak van het lerarentekort, passend onderwijs voor kinderen en 
aandacht voor aansluiting op de arbeidsmarkt. De afgelopen periode heeft aangetoond dat er op dit 
vlak soms meer kan gebeuren dan we denken. 
 
Inmiddels kent Almere een breed en divers onderwijsaanbod. Dat past bij de grote, diverse stad die 
Almere is. De ChristenUnie is voor de vrijheid van onderwijs. Ouders kunnen kiezen voor een school 
die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen. Ook die vrijheid van schoolkeuze past bij 
Almere. De gemeente respecteert en stimuleert de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en 
pedagogische gronden. 
 
Een belangrijke opdracht is om kinderen en jongeren zich optimaal te laten ontwikkelen. In Almere 
moet het onderwijs gelijke kansen bieden voor alle leerlingen, onafhankelijk van de wijk waarin een 
school staat of van de financiële situatie van ouders. De gemeente speelt hierbij een actieve rol, 
bijvoorbeeld via programma’s zoals ‘Als ik later groot ben in Almere’ en ‘Sterk in de wijk’ die in 
samenwerking met jeugdhulp en preventie-organisaties worden ontwikkeld. 
 
Naast alle goede dingen kent Almere diverse uitdagingen op het vlak van onderwijs. Zo is het 
lerarentekort aanzienlijk. Bovendien zijn er relatief veel kinderen met achterstanden en is de kwaliteit 
van het onderwijs soms een punt van aandacht. En last but not least: de aansluiting met de 
arbeidsmarkt vraagt om aandacht. Enerzijds is er een tekort aan stageplekken op alle niveaus. 
Anderzijds is vergroting van het aanbod aan hbo-opleidingen (en dus studenten) een stimulans voor 
bedrijven en werkgevers om zich in Almere te vestigen. Op al deze punten kan de gemeente haar 
invloed uitoefenen, in nauwe samenwerking met de scholen en opleidingen en met ondernemers en 
werkgevers. Daarbij is de balans tussen verantwoordelijkheden van belang; de gemeente helpt, maar 
de schoolbesturen houden de regie. 
 

 Lerarentekort: naast stevige werving en omscholingstrajecten komt er een (tijdelijke) financiële 
prikkel voor basisschoolleraren en een voorrangsregeling bij huurwoningen voor nieuwe 
leerkrachten. 

 Het is belangrijk dat ouders van kinderen met (taal-)achterstanden gebruikmaken van vroeg- en 
voorschoolse voorzieningen en dat deelname door de gemeente wordt bekostigd als zij daar zelf 
de middelen niet voor hebben. 

 Het project ‘Kansrijk in het VO’ moet worden doorgezet en uitgebreid naar alle vmbo-scholen in 
Almere. 

 Kinderen en jongeren moeten naar school. De gemeente zet daarom maximaal in op het 
voorkomen van schooluitval in samenwerking met de schoolbesturen en de jeugdzorg. 

 De gemeente investeert in goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven 
door het opzetten van stage- en banenmarkten. 

 De gemeente investeert in het vergroten van het aanbod van hoger onderwijs (HBO/WO).  
 De gemeente Almere maakt stageplaatsen beschikbaar voor jongeren uit de eigen gemeente. We 

vragen vooral aandacht voor stages van (v)mbo-leerlingen.  
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 In Almere krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste begeleiding naar een 
waardevolle plek in onze samenleving. De ChristenUnie wil adequate ondersteuning voor 
leerlingen die uit dreigen te vallen. 

 Via het programma ‘Sterk in de Wijk’ komt extra begeleiding in samenwerking met het onderwijs 
voor overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan. 

 
Meer over het thema Onderwijs in de standpuntenindex (pagina 34).  
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9 Een stad die haar duurzame ambities waarmaakt 
 
Mensen zijn onderdeel van een prachtige schepping waarvan het bestaan in Gods handen ligt. We 
laden ons op in mooie landschappen en genieten van de wonderlijke schoonheid van bloemen, 
bomen, insecten en andere dieren. Onze stad is een van de groenste steden van Europa met 
bovendien een ambitieuze klimaat- en duurzaamheidsagenda. Dat geldt ook voor de ChristenUnie. Wij 
willen krachtig inzetten op de hoopvolle en noodzakelijke beweging die gaande is naar een groene, 
duurzame economie die zich houdt aan de grenzen van de aarde en aan de norm van ecologische en 
sociale gerechtigheid. Wij maken ons sterk voor schone energie, energiebesparing waar mogelijk, het 
voorkomen van verspilling en bescherming van waardevolle natuur in een lokaal vormgegeven 
energiesysteem van volledig hernieuwbare energie. Het groene en innovatieve karakter van Almere 
biedt een uitgelezen kans hierin trendsetter te zijn. Maar al die plannen kunnen niet zonder de steun 
en betrokkenheid, enthousiasme en (extra) inzet van onze inwoners, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en de overheid zelf. 
 
De gemeente heeft de regie in deze lokale energietransitie. Een belangrijke taak is te zorgen dat het 
doel haalbaar en betaalbaar is en iedereen de overstap mee kan maken. Dit betekent concreet werken 
aan participatie, waarbij lusten en lasten eerlijk(er) worden verdeeld. Dat kan op allerlei manieren: 
van een gebiedsgebonden bijdrage die terugvloeit naar de lokale samenleving tot een 
aandeelhouderschap van inwoners/coöperatie. Maar ook door het actief betrekken van omwonenden 
bij plannen voor energieopwekking (zoals zonne-energie en windmolens) en hen laten meeprofiteren 
van de voordelen. 
 

 De gemeente Almere pakt duurzaamheid integraal aan en dit wordt in ieder beleidsstuk waar het 
relevant is, meegenomen (duurzaamheidstoets). 

 De gemeentelijke organisatie heeft een voorbeeldfunctie en is klimaatneutraal in 2025. Ook op het 
gebied van energiebesparing en zuinige verlichting laat de gemeente zien hoe het hoort. 

 Energiecoöperaties brengen de energietransitie dichter bij de burger en maken lokaal eigendom 
mogelijk. Daarom willen we dat het gemeentebestuur deze coöperaties voor vol aanziet en als het 
nodig is praktisch en financieel ondersteunt.  

 De ChristenUnie is voor de inzet van energiecoaches die inwoners begeleiden bij het zetten van 
stappen in het verduurzamen van hun woning en hen helpen om de subsidiemogelijkheden 
optimaal te benutten. Isolatie van de woning is de eerste stap op weg naar een energie-neutrale 
stad. Daarna volgen maatregelen als zonnepanelen en de inzet van warmtepomp of aansluiting op 
het warmtenet.  

 Het zijn nu doorgaans de laagste inkomens die in de slechtst geïsoleerde huizen wonen, zowel 
koop als huur. Er wordt daarom als eerste ingezet op renovatie van de corporatiewoningen met 
de laagste energielabels en koopwoningen van mensen met lage inkomens. Om huiseigenaren 
met een kleine beurs te helpen hun huis te isoleren, zorgt de gemeente voor krediet, 
terugbetaling naar draagvlak en kwijtschelding van de restschuld na 15 jaar. 

 

9.1 Naar een lokaal systeem van volledig hernieuwbare energie 
Almere heeft het voordeel van een nieuwe stad. De infrastructuur en bebouwing is relatief modern en 
grote delen van de stad zijn al aardgasvrij. Het warmtenet in Almere-Poort is bovendien al 100% CO2-
vrij. Dat betekent niet dat er geen werk te doen is. De doelstelling is dat Nederland in 2050 geen 
aardgas meer gebruikt. Dit betekent nogal wat voor een eigenaar van een bestaande woning in 
Almere Haven en Almere Buiten. De gemeente Almere speelt hier lokaal op in door te zorgen voor 
passende plannen en één loket.  
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De ChristenUnie vindt het belangrijk zorgvuldig met zonne-energieprojecten om te gaan. Door de 
groei van elektrische mobiliteit zal de vraag naar laadmogelijkheden toenemen. Opwekking van 
zonne-energie op daken en in gevels is een uitstekende vorm van meervoudig ruimtegebruik. Almere 
moet zich daarom in de eerste plaats richten op het plaatsen van zonnepanelen op de grote lege 
daken van gebouwcomplexen (of die nu van de gemeente zijn of van een particulier of corporatie). 
We zijn kritisch op zonneparken op het land vanwege het inefficiënte gebruik van (dure) ruimte. Toch 
hebben we ook die nodig, willen we de duurzaamheidsdoelstellingen halen. De gemeente dient daar 
heldere condities voor aan te geven.  
Voor grootschalige zon- en windprogramma’s is het belangrijk dat de gemeente niet alleen technische, 
maar ook sociaalmaatschappelijke kaders hanteert, met aandacht voor betrokkenheid van 
omwonenden, grondeigenaren en overige belanghebbenden en voor lokaal eigendom en zorgvuldige 
integratie in het landschap (meervoudig ruimtegebruik). 
 
Ook de industriële bedrijven in Almere zullen een bijdrage moeten leveren aan de energietransitie. De 
gemeente moet hen uitdagen om samen een energiebesparingsconvenant te sluiten. Door samen te 
werken, brengen bedrijven elkaar tot ideeën en zetten ze extra stappen om energie-efficiënt te 
worden. 
De mogelijke komst van grootschalige datacenters moet zorgvuldig worden gewogen. Vanuit de 
exploitanten gezien is Almere op dit moment een aantrekkelijke vestigingsplek, maar de effecten van 
mega-datacenters op de energie-infrastructuur zijn groot. 
 
De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2025 mag er nog 30 kilo restafval per 
persoon per jaar zijn. De ambitie van de gemeente Almere is echter om op nul kilo uit te komen. De 
ChristenUnie gelooft dat gedragsverandering eerder komt door het belonen van goed gedrag dan het 
straffen van ongewenst gedrag. Daarin past de keuze voor methode PMD+, die het inwoners 
makkelijker maakt en scheiding achteraf eenvoudiger. 
 

 De gemeente werkt met warmtenet-leveranciers aan 100% CO2-vrije leverantie in heel Almere in 
2040. 

 De gemeente zorgt voor één ‘van-het-gas-los’-loket waar inwoners van Almere Buiten en Haven 
terecht kunnen voor zowel technische als financiële arrangementen om een woning aan te 
passen. 

 De gemeente faciliteert duurzaamheidsfondsen en duurzaamheidsleningen en sluit aan bij de 
gemeentelijke verduurzamingsregeling (gvr). 

 Geschiktheid van daken voor zonne-energie en het aanleggen van laadinfrastructuur worden 
verplicht in het Bouwbesluit utiliteitsbouw. 

 De gemeente Almere hanteert de principes van de Gedragscode Zon op Land. 
 De gemeente Almere zorgt ervoor dat de eigen behoefte aan energie duurzaam, binnen de 

landsgrenzen, het liefst zo lokaal mogelijk opgewekt wordt.  
 In de komende raadsperiode maken we het gemeentelijke inkoopbeleid volledig duurzaam en 

eerlijk: 100% schone energie uit Nederland en producten die voldoen aan de regels van eerlijke 
handel. 

 Er komt differentiatie in de OZB heffing voor bedrijven, eventueel op basis van het energielabel. 
De vervuiler betaalt meer dan de vergroener. 

 Er komt een gezamenlijke aanpak circulaire economie met lokale branche en 
ondernemersverenigingen (bijv. voor het uitwisselen van lokale reststromen). 

 Het recycleperron is dé plek waar grondstoffen een nieuw leven kunnen krijgen. Er moet daar dus 
ruimte zijn voor het inzamelen van goederen voor kringloop- en reparatiedoeleinden, ook door 
andere verwerkers zoals kringloopwinkels en maatschappelijke initiatieven. 
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 Er wordt meegedaan aan landelijke bewustwordingsacties rond het voorkomen en hergebruiken 
van afval, zwerfvuil en compost. Bij aanbesteding neemt de gemeente op dat grondstoffen aan 
het eind van de levenscyclus eenvoudig te scheiden en herbruikbaar moeten zijn.  

 De overgang naar het nieuwe afvalverwerkingssysteem PMD+ gebeurt zo spoedig mogelijk. De 
gemeente maakt nu al afspraken met nascheiders om geen onnodige vertraging op te lopen. 

 De gemeente stelt heldere voorwaarden aan de komst van grootschalige datacenters. De 
ChristenUnie wil dat plannen voldoen aan de voorwaarden voor een lokaal systeem van volledig 
hernieuwbare energie. 

  

9.2 Klimaatadaptatie en natuurbeleid 
 
Natuur is goed voor de mens en gelukkig is Almere een groene stad. Toch zijn er nog gebieden waar 
te weinig groen voorkomt, met name in de winkelgebieden. De komende periode breiden we daarom 
op die plekken groen uit in Almere en vervangen we zoveel mogelijk bestrating door groen(stroken). 
Juist in die gebieden werkt groen mee om hittestress te verminderen en bij te dragen aan schonere 
lucht en betere leefbaarheid. Elders in de stad kan dat door groene daken te maken. Daarmee werken 
we in Almere aan meerdere doelstellingen tegelijk: waterberging, verkoeling, biodiversiteit en 
zonnepanelen leveren meer rendement. 
 

 We hanteren de in de afgelopen raadsperiode vastgestelde visie Ecologie en voeren de 
doelstellingen versneld uit. 

 Almere kent een ecologische hoofdstructuur en die blijft intact. Bij het aanleggen van nieuwe 
wijken en inbreiden in de bestaande stad zorgen we ervoor dat het aanwezige groen zoveel 
mogelijk wordt behouden en versterkt. We gaan door met het aanleggen van natuurvriendelijke 
oevers rond het Weerwater en de randmeren van onze gemeente. We zetten ons in voor de 
realisatie van nieuwe natuur, zoals het doortrekken van de Markerwadden naar de Almeerse kant 
van het Markermeer.  

 De Blocq van Kuffeler wordt een eco-toeristische hotspot tussen de Lepelaarsplassen, het 
Markermeer en de Oostvaardersplassen. 

 We maken ecologisch maaibeheer de standaard. Dat betekent dat we soms bewust niet maaien 
en zwerfafval eerst wordt opgeruimd alvorens er gemaaid wordt. 

 We stimuleren inwoners van Almere om hun tuin te vergroenen in plaats van verstenen door mee 
te doen aan het NK Tegelwippen.  

 Gemeentegrond wordt alleen verpacht onder strikte duurzaamheidsvoorwaarden gericht op 
behoud of versterking van de biodiversiteit. 

 We stimuleren inwoners en bedrijven om groene daken te realiseren. De gemeente geeft hierin 
het goede voorbeeld door zoveel mogelijk daken van gemeentelijk vastgoed groen te maken, al 
dan niet in combinatie met zonnepanelen. 

 Er komt de komende raadsperiode een klimaatadaptatieplan rond waterbeheer dat ten minste 
samen met het waterschap is ontwikkeld. 

 

9.3 Luchtvaart en Lelystad Airport 
 
In Almere hebben we op verschillende manieren te maken met de luchtvaart. Voor vele Almeerders is 
deze sector een directe of indirecte bron van werk en inkomen, bijvoorbeeld door een baan op 
Schiphol of bij een luchtvaartmaatschappij. Met het openen van een uitgebreid vliegveld Lelystad 
verwacht de regio bovendien een economische impuls waar ook Almere van hoopt te profiteren. Als 
‘overloopluchthaven’ waarbij de totale vliegcapaciteit niet toeneemt ontlast Lelystad Airport (de 
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leefomgeving rond Schiphol). Bovendien is de nieuwe luchthaven een van de modernste en 
duurzaamste ter wereld. 
 
We hebben echter als stad ook te maken met de andere kant. Dagelijks vliegen vele vliegtuigen over 
de stad van of naar Schiphol, met schadelijke uitstoot en geluidsoverlast als gevolg. Dat zal met 
uitbreiding van Lelystad Airport toenemen voor Almere, de rest van Flevoland en Oost-Nederland. 
Daarbij gaat het niet alleen over de overlast binnen onze gemeentegrenzen maar over de negatieve 
klimaat- en milieueffecten van luchtvaart in het algemeen. Het recente IPCC-rapport maakt 
onomstotelijk duidelijk dat alle vormen van fossiele brandstofgebruik moeten worden verminderd, 
terwijl we daar voor vliegen nog volledig afhankelijk van zijn. En ook al heeft de gemeente Almere 
hier maar beperkte invloed op, doordenking helpt om waar het wél kan de juiste impulsen te geven.   
 
De vorig jaar ontwikkelde luchtvaartvisie van de ChristenUnie geeft een helder kader weer: eerst 
verminderen van uitstoot en hinder voordat we kunnen spreken over groei; de rekening voor 
milieuschade van de luchtvaart niet zomaar afschuiven richting de toekomst maar nú in rekening 
brengen voor wie die schade toebrengt; en zorgen voor voldoende en betaalbare alternatieven op de 
middellange afstanden.  
 
De gemeente Almere gaat niet over het openen of niet openen van Lelystad Airport; dat besluit wordt 
door het kabinet genomen. De landelijke ChristenUnie heeft zich uitgesproken tegen opening, en ook 
de ChristenUnie Almere zal hier niet actief op aandringen.  
De gemeente dient echter wel voor de belangen van haar inwoners op te komen in regionale 
samenwerkingsverbanden, bij de Provincie en bij het Rijk. Daarbij gaat het zowel om economische 
belangen als het belang van een gezonde leefomgeving en een betrouwbare overheid. 
Dat kan wat ons betreft onder meer op de volgende manieren: 
 

 Scherpe monitoring van gemaakte afspraken en gedane beloften rond werkgelegenheid en 
economische ontwikkeling van de regio. 

 Scherpe monitoring van naleven van procedures en wet- en regelgeving rond Lelystad Airport 
(MER’s, natuurbescherming, vergunningen, stikstofuitstoot, vliegroutes). 

 Bij eventuele opening van Lelystad Airport: aandringen bij provincie en Rijk op 
duurzaamheidsmaatregelen, zowel publiek als privaat (zoals CO2-neutraal vliegen van/naar 
Lelystad en goede ontsluiting via openbaar vervoer). 

 Bij het niet openen van Lelystad: aandringen op ruimhartige compensatie voor gedane 
investeringen (zowel publiek als privaat) en een gericht programma om de sociaaleconomische 
positie van Flevoland te verbeteren. 

 In regionale samenwerkingsverbanden primair inzetten op duurzame vormen van vervoer. 
 Steun aan de voorstellen van de provincie om aanvliegroutes te verleggen. 
 Continue en scherpe monitoring van geluids- en milieuoverlast boven Almere en aanspreken van 

de veroorzakers. 
 
 
Meer over het thema Duurzaamheid in de standpuntenindex (pagina 34).  
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10 Een veilige stad 
 
Grote steden hebben te maken met allerlei vormen van onveiligheid. Denk aan high impact crimes als 
overvallen, straatroof, woninginbraak en geweld, en aan jeugdoverlast en -criminaliteit, mogelijke 
radicalisering en aanwezigheid van personen met verward gedrag. De criminaliteitscijfers in Almere 
zijn nog altijd gunstiger dan het gemiddelde van de tien grote steden in Nederland. Dat is mede te 
danken aan het beleid dat is ingezet, waarbij diverse afdelingen van de gemeente samenwerken met 
partners als de politie en het Openbaar Ministerie, het Veiligheidshuis Flevoland, regionale 
veiligheidsorganisaties, jongerenwerk en ondernemers. Ook kent Almere veel betrokken bewoners, op 
individuele titel of op georganiseerd niveau in buurtpreventieteams, Waaks, buurt-appgroepen en 
Burgernet. Kortom, in Almere gaan we grootstedelijke problematiek niet uit de weg. We moeten ons 
samen met alle partners inzetten om te allen tijde het leef-, woon- en ondernemersklimaat zo zuiver 
en gezond mogelijk te houden.  
 
Als ChristenUnie willen we investeren in meer ogen en oren in de wijk in de vorm van jongerenwerk 
en toezicht en handhaving. Daarnaast willen wij het ingezette beleid intensiveren om ongewenste 
ondernemingen te kunnen weren. Dit mede in het kader van het thema ondermijning en de 
maatschappelijke effecten van georganiseerde criminaliteit, waarin de ‘onderwereld’ zoekt naar 
mogelijkheden om zich te laten faciliteren door de ‘bovenwereld’. Ook bij recent opkomende thema’s 
als cybercrime zoeken we in samenwerking met partners, andere gemeenten en het Rijk naar onze rol 
en bijdrage om dit tegen te gaan. In een tijd waarin sprake is van toenemende digitalisering en ’teeds 
meer mensen toegang hebben tot het internet, is ook de digitale criminaliteit immers sterk groeiende.  
Wij willen als ChristenUnie de komende jaren de criminaliteit en overlast in de gemeente verder 
tegengaan en de veiligheidsbeleving van inwoners opnieuw verbeteren.  
 
Veilige wijken 

 Inwoners worden actief betrokken bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis. Dit kan via 
buurtpreventieteams die in iedere wijk in contact staan met de wijkagent en door de inzet van 
Burgernet en andere hulpmiddelen als buurt appgroepen. Cameratoezicht is een prima middel, 
maar de ChristenUnie wil het beperkt (proportioneel) toepassen en inbedden in goede wetgeving 
(privacy). De ChristenUnie stimuleert dat inwoners van Almere gemakkelijk melding kunnen 
maken van overlast en van crimineel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over 
de resultaten.  

 De mogelijkheid van het anoniem aangifte doen, biedt inwoners in sommige gevallen veiligheid, 
maar is nog onvoldoende bekend. De ChristenUnie vraagt om voorlichting over deze mogelijkheid. 

 Buurtbijeenkomsten (door wijkagent en buurtpreventieteam) die bewustwording en 
zelfredzaamheid stimuleren in het kader van preventie en signalering van onveiligheid. 

 Wijkteams/professionals volgen een training om loverboy/girl-situaties en gevallen van 
mensenhandel (thuisprostitutie) in de wijk te herkennen en maken afspraken met de politie over 
handhaving, melding en begeleiding. 

 De ChristenUnie is voor een vuurwerkverbod. We zetten in op georganiseerde alternatieven rond 
de jaarwisseling door de gemeente.  

 
Ondermijning en georganiseerde criminaliteit 

 De gemeente Almere komt met een plan van aanpak Ondermijning ter bestrijding van 
verwevenheid van de boven- en onderwereld om de georganiseerde (grootschalige) criminaliteit 
aan te pakken. Dit vraagt om regionale samenwerking. Om illegaal gebruik van vrijkomende 
(agrarische) bebouwing/panden tegen te gaan komt er beleid gericht op snelle herbestemming. 

 Naast het beschermen van de samenleving, heeft de overheid ook een taak bij het beschermen 
van de individuele (minderjarige) burger. Aanpak van radicalisering bestaat daarom tegelijk uit het 
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weerbaar maken van individuen tegen radicaal gedachtengoed. Vooral jongeren die op zoek zijn 
naar hun plek in de samenleving zijn kwetsbaar. Het is daarmee niet alleen een 
veiligheidsvraagstuk maar ook een maatschappelijk vraagstuk. In Almere is er integraal beleid om, 
in samenwerking met de regio, radicalisering tegen te gaan. 

 
Mensenhandel en uitbuiting 
Ook in Almere is sprake van mensenhandel en uitbuiting. Of het nu gaat om seksuele uitbuiting, 
criminele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of welke vorm van mensenhandel dan ook, deze mensonterende 
praktijk hoort niet te bestaan. De gemeente heeft de regierol in het bestrijden van mensenhandel en 
tegengaan van uitbuiting. Voor de ChristenUnie is deze strijd prioriteit. 
 

 Almere doet nader onderzoek naar mensenhandel en formuleert op basis daarvan specifiek 
mensenhandelbeleid. Daarin moet onder meer aandacht zijn voor signalering, ketenregie en de 
mogelijkheden voor de gemeente om barrières op te werpen. We volgen hiermee het 
Interbestuurlijk Programma (IBP) van de VNG waarin staat dat elke gemeente in 2022 een 
duidelijke en geborgde aanpak van mensenhandel moet hebben. 

 Almere zorgt ervoor dat ieder slachtoffer (ook de ongedocumenteerde) terecht kan bij 
gemeentelijke voorzieningen zoals opvang en begeleiding. 

 De gemeente zorgt voor informatiepakketten voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten, bij voorkeur in 
hun eigen taal, met daarin minimaal hun rechten en plichten en de mogelijkheden tot melden en 
hulp vragen in het kader van mensenhandel. 

 De gemeente zorgt voor een optimale verbinding tussen veiligheidspartners en zorgpartijen. 
 
Coffeeshops en drankmisbruik 
Mensen zijn geschapen door God. Het kan niet de bedoeling zijn dat zij door drugs, drank, of 
verslaving zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt raken. Deze dingen leiden niet alleen tot 
persoonlijke, maar ook tot maatschappelijke problemen. De ChristenUnie is daarom voor heldere 
kaders rond drugs- en drankgebruik, onder andere door maximale inperking van de handel en gebruik 
van drugs, ontmoedigen van gokken en strikte toepassing van de Drank- en Horecawet. 

 De ChristenUnie wil het aantal coffeeshops in Almere niet verder uitbreiden en streng optreden 
tegen overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. 

 De gemeente moet bij aanwezige coffeeshops actief handhaven op de landelijk vastgestelde 
AHOJ-GI-criteria. (Verboden om: te afficheren, harddrugs te verhandelen, overlast te veroorzaken, 
jeugd onder de 18 toe te laten of aan hen te verkopen, grote hoeveelheden te verhandelen en het 
ingezetenencriterium.) 

 Het afstandscriterium (minimaal 250 meter tot scholen) moet strikt gehandhaafd worden.  
 De ChristenUnie wil dat deelname aan de landelijke wietproef wordt stopgezet. 

 
Zorg en veiligheid 

 BOA’s in Almere moeten zwaarder worden uitgerust (wapenstok, handboeien, pepperspray, 
kogelwerend vest).  

 De gemeente zet zich in voor uitbreiding van de politiecapaciteit. 
 Almere investeert in een uitstapprogramma voor prostituees, ook als het Rijk daar geen middelen 

voor beschikbaar stelt. 
 Prostitutiecontrole en controle door de GGD vindt structureel plaats, ook om prostituees te kunnen 

benaderen met informatie over uitstapprogramma’s.  
 
Meer over het thema Veiligheid in de standpuntenindex (pagina 34). 
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11 Een betrouwbaar bestuur 
 
Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die het werk is van inwoners en 
maatschappelijke verbanden samen. De gemeente heeft vooral als taak de samenleving te versterken 
en staat dus niet boven, maar naast mensen. De lokale overheid regelt zaken die van 
gemeenschappelijk belang zijn: van straten en riolen tot gezondheidszorg. Inwoners moeten een 
beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, gezondheid, veiligheid of bestaanszekerheid in 
het geding is. Voor de een geldt dat meer dan voor de ander. Daarom zijn kaders en normen nodig. 
De gemeente neemt de verantwoordelijkheid van de maatschappelijke verbanden in Almere niet over. 
Maar zij beschermt wel hun ruimte om verantwoordelijkheid te kunnen nemen en ondersteunt hen 
daarbij.  
 
De ChristenUnie wil in haar werk in de gemeenteraad via luisteren, agenderen en samenwerken 
resultaten behalen. Het wel of niet deelnemen in een coalitie is daarbij niet doorslaggevend. Het 
innemen van standpunten in de raad wordt primair bepaald door de uitgangspunten van de partij, die 
o.a. zijn vastgelegd in ons verkiezingsprogramma. Als fractie willen we betrouwbaar en constructief 
bekend staan in Almere. Vrede en recht vinden we niet alleen in woorden maar ook in onze houding 
en in ons handelen. De ChristenUnie wil zich daarin laten leiden door wat de Heer van mensen vraagt: 
‘Niet anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’ (Micha 
6:8). 
 
De ChristenUnie wil bijdragen aan het bouwen aan vertrouwen door: 

 Open, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in Almere. 
 In te zetten op goede relaties met inwoners.  
 Geen ‘politieke spelletjes’ te spelen maar integer en vanuit de inhoud te werken. 
 Ervoor te zorgen dat politieke processen zoveel mogelijk in de openbaarheid plaatsvinden. 
 Te streven naar gezond dualisme met enerzijds een coalitie die samenwerkt op basis van een 

duidelijk coalitieakkoord en onderling vertrouwen en anderzijds een gemeenteraad die kan 
controleren en agenderen. 

 Het onderwerp integriteit en bejegening continu aandacht te geven via tweejaarlijkse 
bijeenkomsten zodat dilemma’s regelmatig besproken worden en naast de burgemeester een 
tweede vertrouwenspersoon aan te stellen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat er altijd een man en 
een vrouw vertrouwenspersoon zijn. 

 

11.1 Het stadhuis als voorbeeld 
Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur en sterk moreel en integer leiderschap de basis vormen 
voor een bloeiende lokale samenleving. Er ligt een verantwoordelijkheid bij zowel de raad, het college 
als de ambtenaren om het goede voorbeeld te geven in woord en daad. Volgens de ChristenUnie 
betekent dit: 
 

 Werken aan een gezonde organisatiecultuur waarbij de waarden van vertrouwen, integriteit, 
resultaatgerichtheid en klantgerichtheid centraal staan. 

 Een toegankelijke gemeente, zowel telefonisch, digitaal als fysiek. Het stadhuis als een 
ontmoetingsplek voor alle burgers. 

 Inzetten op goed werkgeverschap (in- en doorstroombeleid, carrièreperspectief, aandacht voor 
diversiteit en inclusiviteit en actief antidiscriminatie- en racismebeleid). 

 Zo min mogelijk inhuur van extern personeel en waar dit gebeurt met stevige toetsing op 
inhoudelijke en financiële kaders. 

 Communiceren in heldere en begrijpelijke taal voor alle inwoners (taalniveau B1). 
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11.2 Samen met de inwoners 
De ChristenUnie wil dat Almeerders zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen 
handelen en – samen met anderen en de overheid – de zorg voor de samenleving oppakken. De 
gemeente moet op haar beurt dan wel open staan voor initiatieven van inwoners, maar ook voor 
initiatieven van instellingen, verenigingen, bedrijven en kerken. Vooral als die het algemeen belang op 
het oog hebben. Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en faciliteert. 
De ChristenUnie stimuleert dat inwoners zichzelf organiseren in bijv. coöperaties en daarmee 
verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of 
wijkbeheer. Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente, om 
minder administratieve lasten en bureaucratie en meer flexibiliteit van raad en college. 
 
De ChristenUnie wil inzetten op het meedenken van inwoners, via platforms en andere organisaties 
voorafgaande aan beleidsvorming in de raad. Inwonersinitiatieven willen we ruimhartig verwelkomen 
en inwonerparticipatie stimuleren wij omdat we ervan overtuigd zijn dat het goed is gebruik te maken 
van de kennis en ervaring van onze inwoners. Wel letten we erop dat de gemeenteraad vanaf het 
begin heel duidelijk is over het samenspel en de ruimte die er is voor participatie. Dat betekent aan de 
ene kant niet pas het gesprek aangaan als keuzes al gemaakt zijn en aan de andere kant ook geen 
ongecontroleerde inwonerparticipatie. Dat vraagt om duidelijke financiële en technische kaders. 
 

 In Almere gaan we, vanuit vertrouwen, actief werk maken van ‘right to challenge’ (uitdaagrecht): 
het recht om als bewoners de gemeente uit te dagen en aan te geven dat je een voorziening zelf 
in stand wilt en kunt houden.  

 De ChristenUnie wil dat continue burgerparticipatie een vanzelfsprekende en grote plaats inneemt 
bij de (invoering van de) Omgevingswet.  

 Inwonerpeilingen, experimenten met nieuwe vormen van vertegenwoordiging en andere manieren 
om inwoners te betrekken bij de besluitvorming moeten aanvullend zijn op het mandaat dat via 
de verkiezingen door de inwoners is gegeven. Het lokaal bestuur blijft eindverantwoordelijk.  

 Raadsleden zijn gekozen om zorgvuldig alle belangen af te wegen en weloverwogen besluiten te 
nemen. Daarom is de ChristenUnie tegen een raadgevend referendum. Een correctief referendum 
kan in voorkomende gevallen dienen als ‘noodrem’ bij voorstellen die door de raad zijn 
aangenomen. 

 De ChristenUnie wil zich inzetten om de inspraak van jongeren te verbeteren. De beslissingen die 
wij nu nemen, gaan over hun toekomst. De gemeente betrekt de jongerenraad actief, organiseert 
gastlessen en nodigt jongeren proactief uit deel te nemen aan relevante debatten. 

 Meer vertrouwen, minder regels: Elk jaar komt het college met voorstellen voor regels die 
geschrapt, vereenvoudigd of samengevoegd kunnen worden.  

 Indieners van burgerinitiatieven worden niet van het kastje naar de muur gestuurd. De 
gemeentelijke organisatie hanteert hiervoor een eenvoudig (wijk/buurtgericht) systeem/loket. 

 Wijken krijgen meer eigen mogelijkheden om keuzes te maken die passen bij de wijk. 
 

11.3 Financiën 
Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare 
middelen. Het gaat om gemeenschapsgelden, die hetzij via de afdracht van de Rijksoverheid, hetzij 
via de gemeentelijke belastingen zoals de Onroerende Zaak Belasting (ozb), door onze inwoners zijn 
opgebracht.  
  
In de afgelopen jaren is het takenpakket van alle gemeenten flink uitgebreid. Hierbij zijn de financiële 
risico’s toegenomen. De beleidsvrijheid is beperkt en door bezuinigingen van de Rijksoverheid op de 
uitkering uit het Gemeentefonds ligt er een grote druk op het financieel beleid. Dat betekent dat, 
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naast het uitgangspunt dat gemeenten voldoende geld van het Rijk moeten ontvangen om hun taken 
goed te kunnen uitvoeren, Almere de komende periode uitgaven en inkomsten in evenwicht moet 
brengen. De ChristenUnie staat voor een efficiënt financieel beleid en het goed in beeld hebben en 
beheersen van risico’s.  
  
Bij bezuinigingen wil de ChristenUnie de posten die te maken hebben met de nood van individuele 
inwoners, zorg, veiligheid, beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen zo veel mogelijk 
ontzien. Uiteraard moet er voor mensen met weinig financiële draagkracht, maatwerk mogelijk zijn. 
  

 De gemeente heeft als doelstelling dat duurzaam en circulair wordt ingekocht. Keuzes en 
resultaten zijn meetbaar.  

 Misbruik van voorzieningen moet worden voorkomen en als dit wel gebeurt is een actieve aanpak 
nodig. Tegelijk verlangen we van onze gemeente dat deze naast mensen staat en maatwerk 
levert.  

 Spaarzaamheid en een behoudende financiële koers zijn leidend, dus geen risicovolle 
investeringen. 

 Bij gezond financieel beleid horen voldoende reserves om calamiteiten te kunnen opvangen. 
Structurele uitgaven moeten met structurele middelen begroot worden en dus niet met incidentele 
meevallers.  

 De gemeente bereidt zich voor op de aflopende inkomsten uit gronduitgifte per 2029 door 50% 
van de inkomsten hieruit te reserveren. 

 Zorg voor elkaar en zeker voor onze kwetsbare medemensen staat voorop bij het maken van 
financiële en beleidsmatige afwegingen. 

 De lokale belastingdruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie. 
 De dienstverlening van de gemeente (heffingen en leges) is zoveel mogelijk kostendekkend. 
 Bij problemen die de gemeentegrenzen overstijgen moet worden gezocht naar samenwerking en 

solidariteit binnen de regio om zo mogelijk tot financiële afspraken te komen of een gezamenlijke 
lobby te organiseren. 

 
Meer over het thema Bestuur in de standpuntenindex (pagina 34).  
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Bijlage: Standpuntenindex 
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Bestuur Grondbeleid Voorbereiden op aflopende inkomsten 

Bestuur Inkoopbeleid Zo duurzaam en circulair mogelijk 

Bestuur Leges Dienstverlening is zoveel mogelijk kostendekkend 

Bestuur Lokale belasting Stijgen niet meer dan inflatiecorrectie 

Bestuur Misbruik van voorzieningen Moet worden voorkomen en actieve aanpak is nodig, waarbij maatwerk 

geleverd wordt 

Bestuur Reserves Structurele uitgaven financieren met structurele inkomsten 

Bestuur Verantwoord 
rentmeesterschap 

Behoudende financiële koers, spaarzaamheid en geen risicovolle investeringen 

Duurzaamheid Afvalscheiding De gemeente Almere stimuleert ook scholen en maatschappelijke organisaties 

om afval te scheiden en faciliteert hen hierin zoveel mogelijk 

Zo snel mogelijk implementatie van PMD+, nu al afspraken met nascheiders 

Duurzaamheid Biodiversiteit Biodiversiteit versterken door inzet van natuurvriendelijke maatregelen bij 

plagen 

Duurzaamheid Bouwbesluit Utiliteitsbouw Verplichting tot geschiktheid van daken voor zonne-energie en aanleggen van 

laadinfrastructuur 

Duurzaamheid Circulaire economie Inzetten op circulaire economie met branche- en ondernemersverenigingen 

Duurzaamheid CO2-reductie De gemeente neemt in de verkeers- en vervoersplannen CO2-emissiereductie 

integraal op 
Duurzaamheid Datacenters Toetsen aan energie- en duurzaamheidscriteria 

Duurzaamheid Duurzaamheidsfonds en -
leningen 

De gemeente ondersteunt via energiefonds en kredieten ook de minima in 

Almere bij het verduurzamen van hun eigen woning 

Duurzaamheid Duurzaamheidstoets Elk relevant beleidsstuk krijgt een duurzaamheidtoets 

Duurzaamheid Duurzame woningen Inzet van energiecoaches die inwoners begeleiden bij het zetten van stappen in 

het verduurzamen van hun woning en inwoners helpen om de 

subsidiemogelijkheden optimaal te benutten 

Alle sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal (nul-op-de-meter), waarbij 

de woonlasten gelijk blijven 
Duurzaamheid Energie op eigen 

grondgebied 
Eigen energie wordt duurzaam, nationaal en liefst lokaal opgewekt 

Duurzaamheid Energiecooperaties Lokaal eigendom mogelijk maken en faciliteren 

Duurzaamheid Inkoopbeleid Almere streeft naar het worden van een Fairtrade gemeente 

Gemeentelijk inkoopbeleid in de komende raadsperiode volledig duurzaam en 

eerlijk 

Duurzaamheid Klimaatneutraal 2025 Gemeentelijke organisatie klimaatneutraal in 2025 

Duurzaamheid Lelystad Airport Niet langer aandringen op opening 

Monitoring van gemaakte afspraken rond werkgelegenheid en economische 

ontwikkeling 

Monitoring van naleven procedures en wet- en regelgeving 

Bij opening:duurzaamheidsmaatregelen treffen 

Bij niet openen: ruimhartige compensatie van publieke en private investeringen 

Aanvliegroutes verleggen 

Duurzaamheid OZB-heffing bedrijven Differentiatie in OZB-heffing aan de hand van energeielabel 

Duurzaamheid Recycleperron Ruimte voor inzamelen en verwerken van goederen door andere verwerkers 

Duurzaamheid  Van gas los Onderzoek naar transitie van gas-infrastructuur naar waterstof-infrastructuur 

Warmtenetten in Almere in 2040 100% CO2-vrij  

Duurzaamheid Zonnepanelen Zon op dak gaat voor zon op land 

Ecologie Dierenwelzijn We maken de komende raadsperiode stappen naar een volwaardig 

dierenwelzijnsbeleid 
Ecologie Ecologische hoofdstructuur Intacthouden en uitbreiden van ecologische hoofdstructuur en realiseren van 

nieuwe natuur 

Ecologie Groene daken Voorbeeldfunctie gemeente, stimuleren van inwoners en bedrijven 

Ecologie Maaibeheer Ecologisch maaibeheer wordt de standaard 

Ecologie Visie ecologie Versneld uitvoeren van visie Ecologie 

Ecologie Waterbeheer Komende raadsperiode ontwikkelt gemeente samen met waterschap een 

klimaatadaptatieplan 
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Economie Aanbesteding Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbesteding. Social return is 

hierbij voorwaarde 

Economie Agrarisch Toekomst bestendige agrarische sector, kringlooplandbouw, lokale korte 

voedselketens, de boer als medebeheerder van de openbare ruimte 

Economie Bedrijveninvesteringszone 
(BIZ) 

Actief inzetten op het bij elkaar brengen van gemeente en ondernemers 

Economie Digitaal loket ondernemers Eén loket waar men met alle (aan)vragen terecht kan 

Economie Distributiecentra Stichtsekant is hiervoor vooralsnog de enige aantrekkelijke plek  

Economie Eiwittransitie Stimuleren van zo min mogelijk dierlijke producten en inzet op plantaardige 

producten 

Economie Gezond in Almere Gezond voedsel op scholen. Streven naar evenwichtig aanbod van gezond eten 

bij horeca en stimuleren van gezonde initiatieven 

Economie Inkoopbeleid Zoveel mogelijk lokaal en/of regionaal 

Economie Korte voedselketen Horeca en supermarkten gaan 25% regionaal, duurzaam geproduceerde 

producten verkopen 

Economie Participatiebanen De gemeente neemt, in samenwerking met bedrijfsleven, verantwoordelijkheid 

voor voldoende participatiebanen 

Economie Samenwerking Samenwerken nodig met provincie Flevoland en MRA in het aantrekken van 

hoogwaardige werkgelegenheid 

Economie Stadsakker Gronden worden beschikbaar gesteld om een stadsakker te ontwikkelen 

Economie Startende ondernemers Ondersteuning met goede werkplekken ter ontmoeting, hulp en samenwerking 

Economie Toerisme Ontwikkelen van groen- en eco-toerisme 

Economie Verantwoord 
ondernemerschap 

Mogelijk maken van fieldlabs en actief ondersteunen van 

ondernemersnetwerken 

Economie Vestigingsbeleid De gemeente Almere stimuleert vestigingsbeleid voor bedrijven waarvan de 

werkgelegenheid aansluit bij de plaatselijke behoefte/scholing 

Economie Voedseleducatie Kinderen onderwijzen over gezonde leefstijl en voedselvraagstukken 

Economie Voedselmarkten We stimuleren het oprichten van regionale voedselmarkten  

Economie Zondagsrust Winkels mogen niet gedwongen worden om hun deuren op zondag te openen 

Economie ZZP’ers Beschikbaarheid van een ZZP loket en flexplekken in publieke ruimten 

Mobiliteit Deelauto’s  Ontwikkelen van een actieplan deelauto’s 
Mobiliteit Duurzame stadslogistiek Zero-emissie-stadslogistiek vanaf 2025 (stadscentrum bevoorraad door zero-

emissie voertuigen, vuilniswagens uitstootvrij) 

Verkenning naar stadsdistributie om vrachtverkeer te beperken 
Mobiliteit Fiets De gemeente stimuleert deelmobiliteit van fietsen en scooters 

Oplaadpunten voor elektrische fietsen en watertappunten op de doorgaande 

routes tussen de stadsdelen en bij de natuurgebieden 

Mobiliteit IJmeerverbinding Voor een hoogwaardige IJmeerverbinding met aansluiting op meerdere 

netwerkenen en het metronetwerk Amsterdam 

Mobiliteit Milieuzones Onderzoek naar nut en noodzaak van milieuzones in stadscentra 

Mobiliteit Oosterwold Uitbreiden openbaar vervoer van/naar Oosterwold 

Mobiliteit Openbaar vervoer Lobby bij de NS voor frequentere verbinding met Utrecht 

Voorstander van de Lelylijn die Flevoland met Friesland verbindt 

Binnen 4 jaar zijn alle bushaltes toegankelijk gemaakt voor mobiliteits- en 

visueel beperkten  
Nieuwe bewoners krijgen informatie over de OV-bereikbaarheid van hun 

woonwijk 
Mobiliteit Parkeren Bij nieuwbouw parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein en inpandig. 

Bestaande parkeerterreinen waar mogelijk voorzien van groene daken met 

onder meer zonnepanelen 

Mobiliteit Speed pedelecs Speed pedelecs toelaten op de doorgaande (woon-werk) fietsroutes in Almere 

Fietsroutes geschiktmaken voor gebruik door middel van (waar mogelijk) 

verbreding en markerings- en waarschuwingsborden. 

Op recreatieve fietspaden worden speed pedelecs geweerd 
Mobiliteit Spoorbaanpad Inzet op verbreden, verbeteren en veiliger maken 

Mobiliteit Stadslogistiek De gemeente verkent met lokale ondernemers of een gezamenlijke 

bezorgservice opgezet kan worden om onnodige verkeersbewegingen te 

voorkomen 
Mobiliteit Verkeersveiligheid Tenminste elke vier jaar de zogenaamde ‘gevaarlijke plekken’ in beeld door 

middel van ongevallenregistratie 
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Veilige loop- en fietsroutes naar de scholen en schoolstraten; afsluiten tijdens 

haal- en brengmomenten 
Mobiliteit Verkeersveiligheid Scholen sluiten zich aan bij het verkeersveiligheidslabel 

Onderwijs (Taal-)achterstanden Ouders van kinderen met (taal-)achterstanden informeren over gebruikmaken 

van vroeg- en voorschoolse voorzieningen en waar nodig deelname bekostigen 

door de gemeente  

Voor het versterken van preventie en vroegsignalering werkt de gemeente 

zoveel mogelijk samen met professionals in het onderwijs en in de vroeg- en 

voorschoolse voorzieningen 

De gemeente stimuleert en faciliteert projecten rond leesvaardigheid, het 

voorkomen van pesten en het versterken van gelijke kansen voor iedereen 

Onderwijs Aansluiting arbeidsmarkt Samenwerking met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO 

versterken 

Op iedere basisschool binnen een klas of groep kunnen leerlingen met een 

complexe ondersteuningsvraag onderwijs volgen 

Onderwijs Hogere onderwijs Aantrekken van en investeren in het vergroten van het aanbod van HBO en WO 

Onderwijs Huisvesting De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor haar deel t.a.v. de 

onderwijshuisvesting met aandacht is voor duurzaamheid en een goed 

binnenklimaat 

Onderwijs Lerarentekort Voorrangsregeling huurwoningen nieuwe leerkrachten en werving en 

omscholingstrajecten 

Onderwijs Stageplaatsen Stageplaatsen zijn beschikbaar voor jongeren uit de eigen gemeente voor alle 

niveau's 

Onderwijs Uitval  Adequate ondersteuning voor dreigende uitvallers 

Onderwijs Warme overdracht Warme overdracht van leerlingen van het PO naar het VO, zeker waar het gaat 

om kwetsbare jongeren 

Samen met 

inwoners 
Burgerparticipatie Alle ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen (bijv. in 

coöperaties) op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie 

of wijkbeheer 

Vroegtijdig open en eerlijk inwoners betrekken bij beleidskeuzes en/of grote 

ontwikkelingen 

Heldere procesafspraken bij burgerparticipatie 

Samen met 

inwoners 
Right to challenge Gemeente ondersteunt het “Right to challenge”, waarmee samen met inwoners 

de opgave wordt aangepakt 

Samenleven Armoede en preventie Gezinsaanpak: één gezin, één plan, één regisseur 

Instellen scheidingsloket 

Vroegsignalering via woningcorporaties en energieleveranciers 

Ruimhartige ondersteuning van maatschappelijke initiatieven zoals Voedselbank 

Samenleven Discriminatie en racisme Geen etnisch profileren in Almere 

Training en toerusting van ambtenaren op herkennen en tegengaan van 

racisme en discriminatie 

Samenleven Jongeren en kinderen Ouderschapcursussen via consultatiebureaus 

Ontwikkelen preventief echtscheidingsbeleid met professionals 

Voortzetten programma ‘Als ik later groot ben’ 

Ondersteuning ouder-naar-ouder initiatieven (buurtgezinnen, Home-Start) 

Extra werving pleegouders 

Samenleven Kerken en maatschappelijke 
organisaties 

Wijkbudgetten blijven bestaan 

Gratis VOG voor vrijwilligers 

Faciliteren vrijwilligerscentrale(s) 

Regelmatig overleg gemeente met diaconale en religieuze organisaties 

Samenleven Kunst & Cultuur Steun aan minima en hun kinderen voor toegang tot onze culturele instellingen 

Onderzoek naar versterking kunst- en cultuursector (museum) 

Samenleven LHBTI Actief beleid om lhbti- en gendergerelateerd geweld tegen te gaan 

Scholen ondersteunen in tegengaan pestgedrag 

Hulp faciliteren aan lhbti’ers met psychische / mentale problemen 

Samenleven Opvang dak- en thuislozen Voldoende en adequate opvang: niemand slaapt ongewild op straat 

Opvang gericht op hulp richting zelfstandig leven 

Housing First 

Geen jongeren en gezinnen in reguliere daklozenopvang 

Tijdelijke woonvormen voor mensen met acute woonbehoefte 

Samenleven Ouderen Voortzetting programma (G)oud in Almere 
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Bezoekregelingen bij ouderen vanuit wijkteam/welzijnsorganisaties 

Samenleven Schulden Werken volgens aanpak ‘een schuldenaar, een regisseur’ 

Aanbieden van saneringskredieten 

Convenant met alle aanbestedingspartners 

Dakloosheid door huurschuld: samenwerken met woningcorporaties 

Samenleven Sport Jeugdsportfonds onder de aandacht brengen 

Samenleven Stadsvernieuwing Aandacht voor sociale aspecten van stadsvernieuwing 

Betrekken inwoners bij planvorming 

Samenleven Vluchtelingen 

 

Gemeente zorgt voor gespreid huisvesten van statushouders 

Bed-bad-brood regeling voor in Almere verblijvende uitgeprocedeerde 

asielzoekers 

Ondersteuning maatjesprojecten ter kennismaking met waarden, cultuur, taal 

Veilige stad Buurtpreventieteam Hotspots in wijken koppelen aan looproutes buurtpreventieteam  

Veilige stad Coffeeshops Niet meer coffeeshops 

Streng optreden bij overlast  

Veilige stad Drugs- en alcoholbeleid Happy hours in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken worden 

via convenanten of via de APV aan banden gelegd. 

Inzetten op regionale taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en 

overlast aan te pakken 

Verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte 

Inzet met maatschappelijke partners voor de preventie van alcohol- en 

middelengebruik. Niet alleen richting de jeugd, maar ook in de richting van 

ouders/volwassenen. 

Inzet om de doelstellingen in het landelijk Preventieakkoord (2018) te behalen 

en een lokaal (en/of regionaal) Preventieakkoord 

Het aantal casino’s en gokhallen moet verminderd en de vestiging van nieuwe 

wordt voorkomen 
Veilige stad Gedragscode ondermijning Aandacht voor ondermijning opnemen in verplichte gedragscode gemeente 

Almere 

Veilige stad Jongeren en veiligheid Jongerenwerkers en JeugdBOA’s inzetten 

Bekende problematische jongeren koppelen aan bespreking 

Jeugdinterventieteam met een integrale aanpak 

Toegangswegen van scholen zijn veilig voor het benaderen met fiets en lopend 

Trainingen van Stichting School en Veiligheid aanbieden aan docenten van 

scholen (basis en middelbaar) 

Veilige stad Meldpunt  Instellen van een meldpunt voor signalering ondermijning / witwassen / 

schijnconstructies 

Veilige stad Mensenhandel Formulering van mensenhandel beleid 

Aanwezigheid van gemeentelijke voorzieningen indien er sprake is van 

mensenhandel (opvang en begeleiding) 

Beschikbaarheid van informatiepakketten voor bv arbeidsmigranten t.a.v. 

mensenhandel 

Veilige stad Ondermijning en 
georganiseerde criminaliteit 

Beschrijving van een plan van aanpak t.b.v. ondermijning 

Vormgeving integraal beleid t.a.v. radicalisering 

Veilige stad Veilige wijken Actieve inzet van buurtpreventieteams 

Inzet op benodigde voorlichting inzake anoniem melden 

Organiseren van buurtbijeenkomsten t.b.v. bewustwording en zelfredzaamheid 

in het kader van preventie en signalering van onveiligheid 

Wijkteams/professionals volgen een training om loverboysituaties en gevallen 

van mensenhandel in de wijk te herkennen 

Veilige stad Vuurwerkverbod Georganiseerde alternatieven rond de jaarwisseling door de gemeente 

Veilige stad Zorg en veiligheid Boa’s beschikken over wapenstok / handboeien / pepperspray en kogelwerend 

vest 

Uitstapprogramma voor prostituees, structurele prostitutiecontrole en controle 

door de GGD 

Werk en inkomen Aansluiting onderwijs op 
arbeidsmarkt 

Stimuleren van bedrijfsleven om zich samen met beroepsonderwijs actief in te 

zetten op de samenwerking 

Werk en inkomen Arbeidsmigranten Regels rond het huisvesten van arbeidsmigranten (exploitatievergunning, 

overlast, maximale bewoning) in onze gemeentelijke wetgeving (APV)  

Regelmatige controle op huisvesting en arbeidsomstandigheden van 

arbeidsmigranten 
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Werk en inkomen Inburgeringswet Goede verbinding tussen inburgeringswet en de ondersteuning bij en 

bemiddeling naar werk 

Werk en inkomen Re-integratie Maximale ruimte voor alternatieve re-integratie trajecten, vormen van 

regelarme bijstand, parttime werk en starten van een eigen bedrijf met behoud 

van uitkering 

Werk en inkomen Statushouders Maatwerk bieden om opleiding te bieden, opleiding te volgen, leerwerktraject 

te doen en/of stage te lopen 

Werk en inkomen Tegenprestatie Tegenprestatie sluit zoveel mogelijk aan bij eigen kennis en talenten. 

Tegenprestatie mag niet ten koste gaan van regulier werk. Mantelzorg geldt als 

tegenprestatie 

Werk en inkomen Vrijwilligerswerk Inzetten op meerjarige projecten en programma's waarbij dit t.b.v. diverse 

doelgroepen wordt ingezet  

Wonen Beschikbare woningen Doorstroommakelaars en doorstroompremies om mensen van een relatief ruim 

huis naar een meer passende woning te begeleiden 

Handhaving van kamerverhuurbeleid om overlast en oneigenlijk gebruik van 

woningen te voorkomen 

Wonen Betaalbare woningen Voorstander van het invoeren van maatregelen om woningen betaalbaar te 

houden 

Wonen Duurzame woningen De duurzaamheidslening is in Almere beschikbaar voor particulieren en 

verhuurders 

Zo snel mogelijk naar 100% duurzame bouw en de transitie naar nul-op-de-

meter liefst nog deze periode, maar zeker voor 2030 gerealiseerd te hebben. 

Voorkom energiearmoede door signalering via energieleveranciers 

Wonen Eigen beheer Inwoners krijgen ruimte om hun eigen straat te onderhouden 

Wonen Leefbaarheid Gemeente ontwikkelt samen met betrokkenen leefbaarheidsbeleid 

Wonen Leegstand Stimuleer hergebruik en transformatie van leegstaande woningen en 

bedrijfspanden 

Leegstaand gemeentevastgoed beschikbaar als startup co-working spaces (met 

collectieve huurovereenkomsten) 

Wonen Middenhuur Middenhuur in de vrije sector moet beschikbaar komen voor meer mensen. 

Gemeente maakt met verhuurders afspraken over inkomenseisen 

Wonen Nieuwbouw Zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen en wijken, waardoor men 

langer in het eigen huis kan blijven wonen 

Wonen Omgevingswet Goed werkend DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) 

Goede ondersteuning voor burgers die niet (zo) digitaal vaardig zijn 

Wonen Prestatieafspraken Ook ruimte voor sociale-, duurzaamheids- en leefbaarheidsaspecten binnen de 

prestatieafspraken 

Wonen Ruimte en natuur Blijvend investeren in goed beheer en onderhoud 

De gemeente maakt met inwoners afspraken over de openbare ruimte, 

bijvoorbeeld over het plaatsen van mini-tuintjes rond afvalstations 

Wonen Verdichten Om groene ruimte te behouden blijven we inzetten op het verdichten van de 

stadskernen 

Wonen Verhuurdersvergunning We zijn er voorstander van dat dit wordt ingevoerd 

Wonen Wonen met zorg We stimuleren woonzorg projecten, bescherm/beschut wonen e.a. 

woonvormen voor kwetsbare inwoners 

Wonen Woningcorporaties In komende raadsperiode plan voor verduurzaming bestaande woningvoorraad 

Met woningcorporaties doelen opstellen voor verbeteren van de 

energiehuishouding van woningen 

Woningcorporaties grijpen renovaties aan om woningen levensloopbestendig te 

maken 

Zoveel mogelijk bouw van nul-op-de-meterwoningen bij nieuwbouw door 

woningcorporaties. 

Wonen Woonvisie Deze periode 65% van de groeiambitie gerealiseerd met prioriteit voor 

jongeren en jonge gezinnen 

Wonen Zelfbewoningsplicht We zijn voorstander van zelfbewoningsplicht 

Zorg en Welzijn Collectief (zieken)vervoer Servicegericht vervoer door meerdere aanbieders (taxi-, school- en 

personenvervoer) 

Zorg en Welzijn Contactpersonen 
zorginstellingen / 
stichtingen 

T.b.v. voortgang op de lopende dossiers is er een vast aanspreekpunt binnen 

de gemeente 

Zorg en Welzijn Digi-veiligheid Voorlichting over internet en sociale media op scholen en ouders 
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Zorg en Welzijn Huiselijk geweld Vroegtijdige signalering van vormen van huiselijk geweld via o.a. scholen 

Voldoende opvangmogelijkheden voor ambulante hulpverlening voor 

slachtoffers van huiselijk geweld 

Zorg en Welzijn Inclusie Opstellen van een inclusieagenda t.b.v.: 

- Toegankelijkheid gebouwen en evenementen 

- Sporten voor kinderen met een beperking 

- Uitbreiden plaatsen arbeidsmatige dagbesteding 

Zorg en Welzijn Invalidenparkeren Aanpassing beleid: bekostiging/betaling van de parkeerplaatsen door de 

gebruiker 

Zorg en Welzijn Jeugdhulp Gezamenlijke arrangementen onderwijs en jeugdzorg waarbij jeugdzorg ook 

meer in kan zetten op spreekuren op scholen 

Zorg en Welzijn Laaggeletterdheid De gemeente Almere werkt in overleg met onderwijs, bibliotheken en 

wijkteams aan de aanpak van (digitale) laaggeletterdheid. 

Zorg en Welzijn Langer zelfstandig Actieve informatievoorziening over levensloopbestendig maken van 

woonomgevingen 

Voldoende aangepaste zorgwoningen 

Mogelijkheid tot woonzorginitiatieven voor ondersteuning door verschillende 

levensfasen dient gesteund te worden 

Zorg en Welzijn Mantelzorg Ruim aanbod in mantelzorgondersteuning waaronder een respijtvoorziening 

Zorg en welzijn Mentale gezondheid 
jongeren 

Aandacht voor psychische gezondheid van kinderen om depressie en suïcide 

onder jongeren te voorkomen 

Zorg en Welzijn Ouderenbeleid Voortbouwen op de opgave ‘Goud in Almere’ 

Zorg en welzijn Persoonsgebonden budget Bij ontbreken van Zorg-in-natura (ZIN) contract blijft het persoonsgebonden 

budget (pgb) een instrument voor passende zorg onder regie van de 

zorgvrager 

Zorg en Welzijn Verward gedrag en 
psychische problematiek 

Afspraken met de GGZ over wijze van ondersteuning cliënten (voorkomen 

afhankelijkheidsrelatie) 

Inzet op zelfhulpgroepen t.b.v. personen met verward gedrag en 

beschikbaarheid woonruimte 

Formuleren van afspraken tussen betrokken stakeholders t.a.v. plaatsing 

cliënten met verward gedrag 

Investeren in beschermd wonen 

Uitbreiding van inloophuizen en time-outvoorzieningen 

Focus op suïcidepreventie 

Zorg en Welzijn WMO Nieuwe uitvoeringsregeling WMO opstellen voor o.a. invulling en monitoring 

van huishoudelijke arrangementen 

Zorg en Welzijn Zorgmiddelen Meer hergebruik en delen van (zorg-)middelen 

Herziening convenant met Medipoint inzake de toewijzing van scootmobielen 

 
 
  


