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Deze pagina's gaan over het werk van de gemeenteraad. Zij vertegenwoordigen de Almeerders in de gemeenteraad en nemen besluiten over de stad. U kunt zelf invloed
uitoefenen op de politiek. Kijk op www.almere.nl/uwinvloed wat de mogelijkheden zijn. Meer informatie over de gemeenteraad vindt u op www.almere.nl/gemeenteraad.

Vijf gebiedsmanagers van de gemeente hebben het initiatief genomen om uit elk stadsdeel vijf Almeerders
te bedanken voor de inzet voor deze stad. Tekstschrijver Hein Walter heeft deze 25 Almeerders gesproken
en hun portret opgetekend. Deze Almeerders inspireren en staan symbool voor de vele Almeerders die zich
inzetten voor de leefbaarheid en veiligheid van de stad: bronnen van Almere.
Het prachtige boekwerk werd op de laatste politieke markt van dit jaar aan Annemarie Jorritsma
aangeboden, nadat Aranka Verheugd haar verhaal heeft voorgelezen.

Wat vindt de raad?

Het nieuwe sportpark De Wierden dat de Laren gaat heten is samen
met de wijk De Wierden aan vernieuwing toe. Bewoners zijn het niet
eens met plannen van de gemeente om honderden nieuwe woningen
te bouwen als dat ten koste gaat van het groen. Er waren acht inwoners
die namens diverse groepen bewoners de raad hun mening lieten
weten. Zij maakten gebruik van het recht om ‘in te spreken’. Daarom
hebben nog maar drie fracties hun standpunt kunnen vertellen.

Het gaat de gemeente er vooral
om de wijken voor de huidige
bewoners te verbeteren door
groot onderhoud, nieuwbouw en
nieuwe voorzieningen in De
Wierden en het sportpark De
Wierden, dat De Laren gaat

Johan van der Kroef (CDA)
kan zich voorstellen dat mensen
schrikken van 445 nieuwe
woningen gepland voor hun wijk.
“Maar dit is een goed plan,
niet in strijd met het groen.” Wel
moet er naar eerdere afspraken
en uitspraken gekeken worden,
vooral rond De Uithof. “Als
eerder is afgesproken dat er
geen woningen bijkomen in de
Uithof, dan is dat in strijd met
de huidige plannen.”
Vincent van der Velde (Leefbaar
Almere) vindt het onverstandig in
deze tijd van financiële onzekerheid onnodige risico’s te nemen.
“We willen geen flat naast het
Windbos. We willen geen zes of
zeven verdiepingen hoog in het
mooiste gebied van Almere.
Maar ik ben het ermee eens dat

Fijne feestdagen!
De gemeenteraad heeft de laatste vergadering van dit jaar achter
de rug. De volgende politieke markt is op 7 januari. U bent dan
weer van harte welkom om langs te komen, de internetuitzending
te bekijken op www.almere.nl/pmlive en te lezen in deze krant
op zaterdag wat de raad bespreekt.

De raad heeft twee petities in
ontvangst genomen: Handen
af van het groen in Haven
(157 ondertekeningen) en Het
Nieuwe Sportpark De Wierden
in Almere Haven: Als het aan
de gemeente ligt meer WONEN
dan groen, sport & recreatie
(248 ondertekeningen).
Lees de tekst op petities.nl
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Jorritsma over aanpak Antilliaanse risicojongeren:

“We zien al minder schooluitval”
Sinds 2005 hoort Almere ook bij de 22 Antillianengemeenten. Dat heeft als voordeel dat er geld is
voor doelen als voortijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid, criminaliteit en overlast door Antilliaanse
risicojongeren te verminderen. Almere wil de oververtegenwoordiging van Antillianen in de criminaliteitscijfers verminderen. Het Rijk draagt 220.000 euro per jaar bij voor vier jaar, de gemeente hetzelfde
bedrag. Gemeenten hebben de vrijheid om eigen prioriteiten te stellen. Welke dat zijn, daar
informeerde burgemeester Jorritsma de raad over.

Het Antillianenbeleid wordt vanuit reguliere voorzieningen georganiseerd en moet aansluiten
bij regulier beleid. Er is sprake
van een persoonsgerichte aan
pak, gezinsaanpak- en coaching,
voorkomen van schooluitval, verminderen van werkloosheid en
bevorderen van maatschappelijke
participatie.

Resultaat
“In Almere wil het college met
straat- en gezinscoaches grote
stappen maken”, aldus Annemarie Jorritsma. “We zien nu een
terugloop in schooluitval bij deze
groep”. Op de vraag van de SP
wat er gebeurt met de mensen
die echt niet willen antwoord
Jorritsma dat de jongeren die niet
meer onder de leerplicht vallen
niet verplicht kunnen worden
om naar school te gaan. Na het
plegen van een strafbaar feit
kan dat wel. De VVD vraagt zich
af hoe lang er moeten worden
doorgegaan met het stoppen van
geld in deze groep. Is de criminaliteit verminderd?

Portefeuillehouder Jorritsma vindt
dat er nog te weinig resultaat is
behaald op het gebied van terugdringing criminaliteit. Wel is er

succes behaald bij het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en het verminderen van
het aantal tienermoeders.

Leefbaar Almere wil weten wat de
maatregelen zijn als niets werkt.
We zijn erg voor preventie en
beleid, maar er moet ergens een
grens zijn. Jorritsma: “Sommige
mensen zijn zo vaak over de
schreef gegaan, dat het kan zijn
dat iemand uit zijn huis gezet
wordt. Dus er zijn wel grenzen,
ja. Voor niet werkende werkzoekenden geldt dat ze door een
casemanager worden begeleid
naar werk. Iedereen onder 27 jaar
zonder startkwalificatie krijgt
een aanbod van de gemeente
voor een leer-werktraject en een
inkomensvoorziening. Neem je
dat niet aan, dan krijg je geen
inkomensvoorziening.
Begeleiding van jongeren die
uit detentie komen is dus heel
belangrijk. Anders verdwijnen
ze snel weer in het criminele
circuit”.
Fractie Molina: “Ik krijg de indruk
dat de Antilliaanse bevolking er
niet beter van wordt. Concrete
resultaten blijven uit. Waar het mij
om gaat is dat er geen Antillianen
worden aangesteld om het beleid
uit te voeren. Er zijn ook professionals onder de Antillianen.
Waarom spant de gemeente zich
niet in om meer Antillianen in
dienst te nemen?”
Volgens Jorritsma is voor de
meeste Antillanen speciaal beleid

niet nodig. Er is wel een kleine
groep probleemjongeren. De
gemeente wil ook graag een
politiekorps met een goede afspiegeling van alle bevolkingsgroepen. Bij organisaties die
sociaal cultureel werk doen hier
in Almere werken een aantal
Antillianen, maar er worden geen
concessies gedaan ten aanzien
van de kwaliteit. Iedere professional moet kunnen omgaan
met andere bevolkingsgroepen.
Wij Nederlanders kunnen nog
wel eens inconsistent zijn. Daar
moet je bij de Marokkaanse en
Antilliaanse jongeren niet mee
aankomen. Dat moet je weten”.

In Almere wonen 4648
bewoners met Antilliaanse/
Arubaanse etniciteit. Dat zijn
2100 gezinnen; 54% daarvan
is jonger dan 30. 13% heeft
een bijstandsuitkering en 6%
is een niet werkende werkzoekende. 28% betreft een
minimahuishouden. De criminaliteitscijfers laten zien dat
7% van alle Almeerse verdachten van Antilliaanse afkomst is en daarvan is 44%
jonger dan 24 jaar.

Raad wil duidelijke communicatie
over nieuw beleid Wmo voor cliënten
De raad is door het college geconsulteerd over de conceptbeleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) 2010-2014. De gemeenteraadsleden willen dat er duidelijk met de burgers gecommuniceerd wordt
over wijzigingen in de wet.
Wethouder Johanna Haanstra:
“De Wmo moet er voor zorgen
dat alle burgers kunnen meedoen
in de samenleving. Almeerders
worden vooral aangesproken op
wat ze wél kunnen en willen. Dat
betekent dat zorg en ondersteuning georganiseerd worden
zoals de cliënt dat wil.”
At Kasbergen (PvdA) vraagt zich
af of er niet een te rooskleurig
beeld geschetst wordt: “Mensen
aanspreken op hun kracht is
niet nieuw.” Koos van Teijlingen
(CDA) is kritisch over de manier
waarop geïnformeerd en gecom-

municeerd wordt. “Geef cliënten
duidelijke informatie, op het
moment dat ze om hulp vragen.
Maak goed vertaalbaar wat de
regelingen zijn. Dat is nu niet
altijd het geval.”
Wethouder Johanna Haanstra
kan wel wat met dat advies:
“We moeten zeker nog een slag
maken met goed informeren en
communiceren.”
Ook Jannie Degenhardt (Leefbaar Almere) spreekt haar zorg
uit: “Mensen worden altijd maar
naar internet verwezen. De bureaucratie moet verdwijnen en de

POLITIEK IN ALMERE - Zaterdag 19 december 2009

toegankelijkheid moet verbeteren.” Ed Naaktgeboren (SP) is
het daarmee eens: “De beleidsnota kent een theoretische benadering, maar nu de praktijk nog.
De brief die cliënten ontvingen
over de nieuwe spelregels voor
alfahulpen en klanten moest ik
zelf ook drie keer lezen. Ik pleit
ervoor om de alfahulpen ook als
prioriteit in de nota op te nemen.”
Klaas Jongejan (VVD): “Dit is de
goede weg. Ik ben een warm
voorstander van integrale netwerken, waarbij hulpverleners uit
verschillende disciplines kijken

naar wat iemand wél kan. Maar
laten we voorzichtig zijn met het
spanningsveld tussen individuele
en collectieve voorzieningen.
Als het beroep op de individuele
voorzieningen toeneemt, zijn er
minder collectieve middelen beschikbaar.”Tessa Ekelmans (ChristenUnie) is positief: “De nota is
een mooi initiatief. We kunnen
ons er in vinden.”
Deze nota komt op 7 januari 2010
opnieuw op de agenda, omdat
niet alle onderwerpen behandeld
zijn. Dan gaat het over vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning, zwerfjongerenbeleid,
bezuinigingen AWBZ en werken
aan wonen met welzijn en zorg.
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in het stadhuis van Almere. U bent van harte welkom!

Agenda

• Ontwikkelingsplan De Laren (voorheen het ‘nieuwe’ Sportpark De Wierden) en Ruimtelijke Visie De Wierden
• Concept Beleidsnota Wmo 2010 - 2014
• Omzetting RAAMbrief in Integraal Afspraken Kader (Kabinetsversie) (besloten)

20.00 uur:
• Uitwerking van de actualisatie van de kaders Sociaal Cultureel
Werk
• Terugblik behandeling Meerjaren Perspectief Grondexploitaties Almere en Bestuurlijke Voortgangsrapportage
Stedelijke Programmering

de wijken weer vitaal gemaakt
moeten worden.”
Eén van de oplossingen in het
nieuwe plan is de verhuizing
van de school, het gezondheidscentrum en de supermarkt.
Dat kost echter onnodig veel
geld, vinden bewoners. “Als de
medische hoek en supermarkt
in De Wierden verdwijnen, krijg
je een saaie slaapwijk waar ook nog
eens veel groen verdwenen is.”
“Dit debat is een voorbeeld
hoe belangen in wijken kunnen
botsen”, vindt wethouder Arno
Visser. “De plannen maken deel
uit van een groter geheel. Er zijn
veel positieve dingen in Haven,
bijvoorbeeld de ruimte en het
groen. Maar het sociaal-economische verhaal is niet zo positief.”
Roelie Bosch (ChristenUnie):
“Er zijn verschillende meningen
over het eigen woongebied.
Maar niets doen is geen optie.”
Visser wil zo snel mogelijk beginnen met de maatschappelijke
investering en groot onderhoud.
Op 7 januari gaat
de raad verder met
het bespreken van
dit onderwerp.

Epetities

7 januari 2010

CARROUSEL
19.00 uur:

Bewoners bang voor minder groen en te veel
woningen in plan De Wierden (De Laren)
heten. Maar bewoners van De
Hoven, De Gouwen, De Wierden,
De Velden en Belangenvereniging Houdt Haven Groen voelen
zich gepasseerd.
Irma van Delft (Houdt Haven
Groen): “Bewoners accepteren
deze plannen niet want er komen te veel woningen in de Laren
en De Wierden.” Bep van Mil,
inwoner van De Uithof: “Knap
de wijk op, maar blijf van het
groen af.”

De gemeenteraad komt bijeen op de politieke markt van

20.15 uur:
Aanvulling op de Tarievennota 2010 (RV-03)
• Aangepast amendement ChristenUnie op verordening op
heffing en invordering van Leges Almere 2010
• Aangepaste motie ChristenUnie op verordening op heffing
en invordering van Leges Almere 2010

21.00 uur: PAUZE
21.30 uur: DEBAT
• Motie en Raadsvoorstel: Ontwikkelingsplan Kustzone Almere
Haven

22.00 uur: BESLUITVORMING
• Leges blauwe zone: amendement GroenLinks, motie Leefbaar Almere en VSP, amendement ChristenUnie, motie
ChristenUnie (o.v.b. uitkomst carrousel)
• Raadsvoorstel Aanvulling op de Tarievennota 2010
• Motie SP en GroenLinks, meer sociale woningbouw in
Kustzone Almere Haven (o.v.b. uitkomst debat)
• Raadsvoorstel Ontwikkelingsplan Kustzone Almere Haven
(o.v.b. uitkomst debat)
In de carrousel staan verschillende onderwerpen tegelijkertijd op
de agenda. Alle agendapunten beginnen en eindigen op een vast
tijdstip. Kijk voor de eindtijden van alle agendapunten en de
stukken op www.almere.nl/politiekemarkt. Om 21.30 uur begint
de plenaire vergadering in de raadzaal.

Thuis live meekijken of later de vergaderingen bekijken?
Ga naar www.almere.nl/pmlive.

Veel steun uit raad tegen heffen leges ontheffing bewoners blauwe zones
Bewoners van de Filmwijk hebben geprotesteerd tegen het heffen
van leges in de blauwe zone voor een ontheffing voor bewoners.
Tijdens een burgeractiviteit hebben zij de raad laten weten dat zij
de gemeente wil laten houden aan belofte uit 2002. Verschillende
fracties hebben een motie of amendement ingediend.
Leefbaar Almere en de VSP
roepen in een motie op om de in
2002 gemaakte afspraak dat
bewoners in de blauwe zone een
gratis ontheffing krijgen. De
ChristenUnie nodigt het college
uit om voor de periode ná 2011
met een andere oplossing te
komen dan leges heffen voor de
ontheffing in blauwe zones bij

bewoners. De ChristenUnie stelt
in een amendement voor dat de
bewoners nog in 2010 en 2011
een gratis ontheffing in de blauwe
zone krijgen. De CU is eventueel
bereid om het college in staat
te stellen voor 2011 een andere
oplossing te zoeken. GroenLinks
wil met een amendement bereiken dat de leges voor bewoners-
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ontheffingen in 2010 nog gratis
blijven, omdat het niet behoorlijk gecommuniceerd is naar de
bewoners.

Wethouder Johanna Haanstra kan
zich indenken dat de raad een
andere keuze wil maken, maar wil
zich houden aan de afspraak dat

de parkeerexploitatie kostendekkend moet zijn in 2020. Bij het
schrappen van deze maatregel,
die door de raad is goedgekeurd
door de vaststelling van de
begroting in juni, is dat niet
haalbaar. Daarom verwacht het
college dat de raad ook een
voorstel doet over het vrijmaken
van budget om de derving van de
kosten te dekken.
De besluitvorming
over deze moties
en amendementen
is op 7 januari 2010.
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