
Algemene Beschouwingen 13 oktober 2022 
 
Voorzitter we zeggen het vaker maar dit keer is het wel enorm waar; Wat kan er veel 
gebeuren in een jaar. Waar ik vorig jaar op 14 oktober nog sprak over een Hoopvolle Balans 
heb ik vandaag boven mijn bijdrage gezet “Onzekere Balans” 
 
Want voorzitter bij de vorige algemene beschouwingen konden wij toch niet vermoeden dat: 
 

• U hier vandaag u eerste en laatste Alg. Besch. Zou voorzitten 

• Er een oorlog begon in Ukraine die de wereld in zeer korte tijd veranderde 

• Hierdoor de energietarieven explosief stegen 

• Vele mensen het woord Energiearmoede leren kennen 

• De rente in grote stappen omhoogging 

• De inflatie ongekende hoogte aannam 

• Het levensonderhoud veel duurder is geworden 
 
Voorzitter onder dit gesternte bespreken wij vanavond de programma begroting 2023. 
Wat toch een feestje had moeten worden, de eerste begroting van het nieuwe college, is nu 
een begroting met een tekort. 
We zijn blij dat de coalitieafspraken een plek hebben gevonden in deze begroting inclusief 
de ruimte die de raad nu krijgt om zelf met plannen en ideeën te komen. 
Minder te spreken zijn over de oorzaak van het tekort. 
Dit tekort is nagenoeg volledig te wijten aan de Rijksoverheid.  
Een voorbeeld: in tijden dat wij de arbeidskrachten hard nodig hebben en ze op de juiste 
manier moeten belonen, zorgt de rijksoverheid ervoor dat wij als gemeente de 
prijscompensatie niet geheel kunnen geven.  
Ik zou een dringende oproep willen doen aan deze regering om te zorgen dat onze 
gemeente (en ook andere gemeenten) iedereen de juiste prijscompensatie kan geven!!! 
Zeker in een tijd waarin elke euro telt.  
 
Voorzitter ik begon met een onzekere balans, onzeker voor mensen die niet weten hoe de 
nabije toekomst eruit gaat zien. Onzeker omdat velen niet weten hoe de eindjes aan elkaar 
te knopen. Maar dat laatste geldt ook voor deze begroting. Ook hier zitten vele 
onzekerheden in. Veel financiële vragen kunnen nog niet beantwoord worden.  
 
Wat de ChristenUnie betreft moeten wij de komende tijd Balanceren. 
 
Moeten wij door het tekort in onze begroting nu alle plannen voor de toekomst van onze 
stad bevriezen, om onze inwoners van Almere de komende tijd te ondersteunen? 
Of is de beste mogelijkheid om maar een paar plannen uit te voeren? 
Of laten wij de verantwoordelijkheid van het te kort bij het Rijk en bouwen wij verder aan 
Almere zodat wij sterk staan voor de wellicht onzekere toekomst.  
 
Voorzitter om je balans te houden bij balanceren is het belangrijk om vooruit te blijven 
kijken, dat is ook wat wij als fractie willen doen. 
 
 



Want als wij vooruitkijken is er altijd hoop: 
 
Hoop dat wij met elkaar naar aanleiding van het onderzoek ook de verbinding tussen 
bewoners en politiek kunnen vergroten 
Hoop op een rijksoverheid die ook zorgt voor Almere en haar inwoners 
Hoop dat wij goed kunnen zorgen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving 
Hoop dat wij mogen bouwen met elkaar aan een mooie toekomst voor onze kinderen en 
jongeren. 
 
Deze hoop vinden wij ook terug in de Bijbel in Jesaja 41:10 staat: 
 
Wees niet bang, want Ik ben met U. 
Kijk niet angstig om u heen,  
Want Ik ben uw God. 
Ik zal u kracht geven en u helpen. 
 
Vanuit deze belofte wenst de fractie van de ChristenUnie u als raad, het college en alle 
mensen die werken in dit huis veel wijsheid toe in het komende jaar maar bovenal Gods 
Zegen. 
 


