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Handen ineen bestrijding
georganiseerde misdaad

Gun ‘Geheim van Almere’ de tijd

Met de campagne ‘Het geheim van Almere’ wil Almere vooral de mensen die de stad nog niet zo goed kennen bereiken. En dat via ambassadeurs, de inwoners en het bedrijfsleven van Almere zelf. Mensen
van buiten Almere worden door hen bekend gemaakt met de stad. Helaas zijn de 3000 ambassadeurs die verwacht werden er maar 750 geworden. De campagne wordt bijgesteld. Leefbaar Almere pleit voor
stoppen. Marco de Kat: “Als het niet gaat, gaat het niet”.
D66 trekt de vergelijking met
Sinterklaas. Arjan Dokman:
“Sinterklaas bestaat al een
behoorlijke tijd. Als Leefbaar
Almere het destijds voor het
zeggen had gehad, was al na een
maand of drie de stekker uit het
geheim van Sinterklaas getrokken
en dan hadden we niets gehad.
Dat geldt wat D66 betreft ook

voor deze imagocampagne. Dit
soort processen kost tijd”.
Dat vindt ook At Kasbergen
(PvdA): “Je moet het tijd geven.
En eerlijk gezegd vind ik 750
ambassadeurs een groot aantal.
Ook de mensen die zich niet
officieel hebben laten registreren
als ambassadeur zijn vaak goede
ambassadeurs voor de stad. Daar

reken ik mijzelf ook toe”. Hij
krijgt bijval van het CDA en de
ChristenUnie. Ook deze fracties
zeggen dat je de campagne nog
wat tijd moet gunnen. Ronny
Roseval (ChristenUnie): “Met
deze campagne is enorm veel lef
getoond. Wat zijn de ideeën van
Leefbaar Almere dan?” De VVD
wil de campagne eveneens een
reële
kans
geven,
want
imagoverandering duurt jaren.
“Worden de mensen die het
onmogelijke mogelijk maken niet
voor de voeten gelopen door de
mensen die het mogelijke
onmogelijk maken”, filosofeert
Brigit Hulscher (VVD). “Wat is

mislukt? Telt Almere niet veel
meer ambassadeurs, maar dan
zonder registratie? Mijn moeder
is een goed voorbeeld.”
Er is bijval voor Leefbaar Almere
uit de fractie van GroenLinks.
Mario Kramer: “De doelstelling
van 3000 ambassadeurs is niet
gehaald. Laten we er dan mee
ophouden”. Ook Edwina Molina
(fractie Molina) kan zich de
onrust van Leefbaar Almere goed
voorstellen. “Als het niet werkt,
stoppen. Ik geloof niet in
geheimen. Wij zagen het concept
niet zo zitten”.
Portefeuillehouder Annemarie
Jorritsma vindt het geheim van
Almere een heel goed concept.
“Soms scoort Almere slecht,
omdat men ons niet kent. Het
beeld wordt absoluut beter, maar
is achterhaald. Het betrekken van
inwoners was de kern van het
idee. Ik denk dat we het
onderschat hebben dat dit
misschien te ingewikkeld is. Er
wordt nu nagedacht over een
bijstelling, maar het verhaal moet
niet alleen maar de politiek
‘pleasen’. Ik wil een campagne die
goed is”.

Bezorgdheid over nieuwe spelregels alfahulp en klant
gaan zeker door met informeren
via brochures en informatiebijeenkomsten. Ook is er de
mogelijkheid om een afspraak te
maken voor persoonlijke informatie
en er is een helpdesk.”

Leefbaar Almere maakt zich zorgen over de uitvoering van de Wmo. Per
1 januari 2010 moeten klanten kiezen hoe zij hulp voor huishoudelijke
ondersteuning willen regelen.
Volgens Frits Huis van Leefbaar
Almere speelt de gemeente een
belangrijke rol in de uitvoering
van de wet, waarbij de klant de
keuze heeft uit een voorziening in
natura
of
een
persoonsgebonden budget (pgb). Huis:
“Bij een pgb kiest de klant
hulpverleners en begeleiders uit
of huurt een organisatie in, die in
opdracht van hem gaat werken.
Bij zorg in natura wordt de zorg
geregeld door de zorginstelling
die de klant kiest. Wij vragen ons
af waarom mensen in de richting
van het pgb worden geduwd.”
Wethouder Arno Visser ontkent

die stelling: “Als de klant kiest
voor de zekerheid van de
persoonlijke alfahulp, neemt hij
ook de administratieve rompslomp voor lief. Wie kiest voor
zorg in natura hoeft niet alles zelf
te regelen, maar heeft wel kans op
wisselende zorgverleners.”
De alfahulp heeft bij zorg in
natura meer zekerheid, maar een
lager salaris en minder zeggenschap. Visser: “Bij het pgb
daarentegen is er minder zekerheid voor de alfahulp, maar ook
minder administratieve rompslomp en meer flexibiliteit. Taak
van de gemeente is om klanten,
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Dhr. Postma, klant.

alfahulpen en organisaties te
informeren. Maar we sturen niet!”
At Kasbergen (PvdA): “We delen
de zorg van Leefbaar Almere. Het
is belangrijk om kwaliteit te
leveren bij beide keuzes en
mensen goed te informeren.”
Wethouder Arno Visser: “We

Ed Naaktgeboren (SP) maakt
zich zorgen over de kwaliteit van
de alfahulp: “Ook iemand van een
schoonmaakbedrijf kan nu als
alfahulp worden ingehuurd. Die
maakt schoon, maar signaleert
waarschijnlijk niet dat de koelkast
leeg is en dat er sprake is van
verwaarlozing.“
Het is duidelijk dat er een vinger
aan de pols moet worden
gehouden door de gemeente of
het vanaf januari allemaal wel
goed blijft gaan met de alfahulp.

Op 1 januari wordt Almere een
RIEC-testgebied. RIEC staat
voor Regionaal Informatie en
Expertise Centrum en moet het
voor de georganiseerde misdaad
‘zo lastig mogelijk maken’ om
in Almere actief te zijn. In het
RIEC werken diverse strafrechtelijke en bestuurlijke partijen samen, zoals de overheid,
politie en de belastingdienst.
“Criminelen zijn slimme ondernemers. Ze zijn gewoon actief
in de lokale economie, alleen
met als doel om zwart geld wit te
wassen”, legt RIEC-projectleider Geke van der Wal uit.
Marcel Bakker (Leefbaar
Almere) vraagt zich af of de
toestand in de stad zo ernstig
is dat juist Almere testgebied
moet worden. “En ik wil ook
wel weten wat het ons gaat
kosten.” Burgemeester Annemarie Jorritsma denkt dat er in
de stad veel gebeurd wat het
daglicht niet kan verdragen.
“Er wordt in Amsterdam hard
geveegd in de onderwereld.
Dan daalt het stof ook in
Almere neer. Er is meer aan
de hand dan wij nu weten.
Met een RIEC kunnen we
daar eerder een vinger achter
krijgen, dan zonder.”
Geke van der Wal: “Volgend
jaar geeft het Rijk 400.000
euro subsidie voor een RIEC.
Daar moet de gemeente
eenzelfde bedrag aan cofinancieren: in geld of in
manuren.”
Volgens Frank de Kruif (Almere
Partij) wordt het lastig om
informatie in te winnen: “De
privacywet is heel streng. Er
wordt alleen in extreme
gevallen informatie vrijgegeven.
Van der Wal beaamt dat:
“Daarom is ook de politie
vertegenwoordigd in het RIEC.
We kunnen precies datgene
zoeken, wat nog toelaatbaar is.
Het blijft keurig binnen de
kaders. Het RIEC komt
overigens te hangen onder het
LIEC, die landelijk opereert.
Door deze samenwerking
wordt de pakkans groter.” Op
1 januari start het RIEC.
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De mening van ….
Een man uit Almere wijst de gemeente op een bouwwerk van zijn buurman, dat volgens hem zonder vergunning is gebouwd. Na controle door Handhaving van de gemeente Almere, blijkt dat inderdaad zo te
zijn. Pas vijftien maanden later verzoekt de gemeente de buurman om het bouwwerk weg te halen. De
Gemeentelijke Ombudsman schrijft in een brief aan de gemeente dat het uitblijven van handhaving ‘onbehoorlijk’ is.

Raadslid John van der
Pauw (PvdA): “Dat heeft
inderdaad heel lang geduurd.
De gemeente moet zorgen dat

de regels gehandhaafd worden.
Onrechtmatig bouwen, zonder
dat daar een vergunning voor is,
kan natuurlijk ook niet. Maar de
gemeente moet dit binnen een
fatsoenlijke termijn afhandelen.”

maanden afgerond moeten zijn.
Dat is voor beide partijen het
beste. Iedereen heeft er baat bij
dat er duidelijkheid over is.”

Frits Huis (Leefbaar Almere) is niet
overtuigd. “We weten nu niet zeker
of er straks geld is voor het kunst
werk. Natuurlijk moet je de beheers-

Wethouder Arno Visser: “Het
kunstwerk kan toch pas in 2011/
2012 worden gerealiseerd omdat

Agenda
TENTOONSTELLING
Ondernemingsplan Poort

CARROUSEL

Burgeractiviteit: Leges blauwe zone
Businesscase Windesheim Flevoland
Veiligheidshuis, de voortgang
1e Bestuurlijke Voortgangsrapportage
Stedelijke Programmering

19.30 uur:
•
•

Meerjaren Perspectief Grondexploitatie Almere 2009
Ondernemingsplan en planexploitatie Almere Poort 2009

20.00 uur:
•
•

Raad wil zekerheid over komst kunstwerk Grote Markt

De inwoners hebben meegedacht
over wat voor soort kunstwerk er
moet komen op de Grote Markt
en kozen massaal voor een waterkunstwerk. De wethouder laat nu
een beheers- en veiligheidstoets
uitvoeren. En omdat de gemeente
heeft te maken met zwaar
financieel weer op komst, is het
geld dat nodig is voor het
kunstwerk nog niet op het lijstje
van ‘zekere’ investeringen gezet.
De raad wil dat wel.

in het stadhuis van Almere. U bent van harte welkom!

•
•
•
•

voorstellen waarom dit zo lang
moest duren. Dit had veel
sneller gemoeten.
Personeelsgebrek is hier geen
excuus voor. Dat Handhaving
in afwachting van beleid was,
kan wel zo zijn maar dan nog
had het zeker in een paar

we eerst goed naar de veiligheid
moeten kijken. We maken als
college nu een politieke keuze om
dit niet in de begroting hard te
reserveren”. De wethouder zegt
de raad wel toe dat het college het
participatietraject met de inwoners
serieus neemt en dat zo veel
mogelijk de wens van de inwoners
wordt gevolgd.

3 december

19.00 uur:

Raadslid Gerlinde Blokland
(VVD): “Ik kan me niet

De raad neemt volgende week
een besluit over de herinrichting
van de Grote Markt tot hét horecaplein van Almere. Alleen vinden
bijna alle fracties dat er ook duidelijkheid moet komen over het
kunstwerk.

De gemeenteraad komt bijeen op de politieke markt van

aspecten en de veiligheid goed
bekijken, maar dat hoeft niet jaren
te duren. U krijgt van ons de tijd
die u nodig heeft, maar dan wel met
budget. Ik wil het geld nu regelen”.

•

Geluidsoverlast in de gemeente Almere (VSP)
Vaststellen notulen 12 november 2009 en besluitenlijsten,
notulen en verslagen 26 november 2009
Tarievennota 2010

20.15 uur:
•
•

Ontwikkelingsplan Kustzone Almere Haven
Minder werklozen door slimmer aanbesteden! Invoeren
“Social Return on Investment”

21.00 uur: PAUZE
“Uitstel is geen uiting van het
serieus nemen van dit traject”,
vindt Willy-Anne van der Heijden
(GroenLinks). “Mensen worden
zo lekker gemaakt en mogen zelf
een kunstwerk kiezen en dan
moet het geld nog geregeld
worden. Wij willen toch dat er
snel een plan komt. Het scheelt
als wij en bewoners weten dat het
er echt komt”. Ook Johan van der
Kroef (CDA) en Ciska van Rijn
(PvdA)
vinden
het
niet
verstandig dat er nog geen
zekerheid is of het geld er straks
is. Inwoners willen resultaat zien
waar ze mee bezig geweest zijn.
Als het nog jaren duurt geeft dat
geen goed beeld.

21.30 uur: DEBAT
•

Moties en amendementen Najaarsnota 2010-2013

BESLUITVORMING
•
•
•
•
•
•
•

Talentontwikkeling sport en cultuur (o.v.b. aanvullende info
college)
Amendement Leefbaar Almere: Herinrichting Grote Markt
Herinrichting Grote Markt
Bestemmingsplan Grote Markt
Moties en amendementen Najaarsnota 2010-2013
Najaarsnota 2010-2013
Tarievennota 2010 (onder voorbehoud uitkomst carrousel)

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.

Handhaving Buitenvaart laat te wensen over
Nog maar zes tuinders in het belaagde glastuinbouwgebied De
Buitenvaart kunnen op een toekomst rekenen. Allerlei ondernemingen die niets met tuinbouw te
maken hebben doen hun intrede.
En, zo constateren verschillende
raadsleden, er ontbreekt een gemeenschappelijke visie en plan
om het gebied uit de problemen te
helpen.
Wethouder Martine Visser wil
verder praten met de tuinders en
banken betrekken bij het zoeken
naar een oplossing. In de afgelopen

maanden heeft zij onder andere
gesprekken gevoerd met het
ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (LNV). “Het
ministerie detacheert iemand met
expertise om te kijken wat de
subsidiemogelijkheden zijn, maar
ik verwacht niet dat er op dat
gebied veel te halen valt.”
Intussen kopen speculanten het
gebied op, in afwachting van een
wijziging in het bestemmingsplan, waarschuwt Edwina Molina
(Fractie Molina). “Het is al
geruime tijd zo dat er niet
gehandhaafd wordt.” Ook John
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van der Pauw (PvdA) ziet allerlei
activiteiten toenemen die niets
met de agrarische sector te maken
hebben. Visser
zegt
dat
handhaving van groot belang is
en gaat overleggen met haar
collega. “Ik ben wel bereid mee te
denken als een bedrijf met een
plan komt voor een andere
agrarische activiteit.”
Ronny Roseval (ChristenUnie) is
blij dat ondernemers in de
tussentijd niet stilzitten. Tuinders
schakelden vorig jaar een
projectontwikkelaar in om een
herstructureringsplan op te

stellen voor het gebied. Maar
gemeente en ondernemers hebben
geen gezamenlijke visie of plan
voor het gebied. “Op dit moment
constateer ik dat tuinders en

college te ver uit elkaar liggen”,
zegt Visser. Molina stelt een
rondetafelgesprek voor om het
herstructureringsplan aan de
gemeente te presenteren.
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