
1 Bestuur, Inwoners en Economie 

Wat mag het kosten 

Tabel 1-1 bedragen x € 1.000 

  2018  2019  2020  2021  2022 

actualisatie perspectief      

digitale content ontwikkeling raadsleden -0,1     

toename aantal raadsleden en raadsfracties  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Één fte extra voor de raad 2020  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

referendum -0,1     

corrigeren van inschrijving  -0,1    

opbrengsten weekmarkten  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

vrijval pensioenvoorziening wethouders 0,6     

strategisch evenementenbeleid    -0,1 -0,1 -0,1 

uitgaven programmalijnen Fonds Verstedelijking Almere  -2,0 -0,1 2,1 3,7 

onttrekking Fonds Verstedelijking Almere  2,0 0,1 -2,1 -3,7 

coalitieakkoord      

2 wethouders extra en ondersteuning -0,3 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 

Almere City Marketing  -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 

communicatie & marketing  -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

experimenten meebeslissen  -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 

incidenteel en structureel economie  -1,5 -2,0 -1,8 -1,9 

dekking coalitieakkoord      

kansrijke clusters  0,3 0,3 0,3 0,3 

onderhoud na evenementen  0,1 0,1 0,1 0,1 

opheffen Kwaliteitsbureau  0,2 0,4 0,6 0,6 

      

eindtotaal 0,1 -2,8 -3,2 -3,0 -3,1 

Actualisatie perspectief 

Digitale content ontwikkeling raadsleden 

In de Septembercirculaire staat vermeld dat Almere €100.000 krijgt voor de versterking van de 

voorbereiding, opleiding en toerusting van gemeenteraad. Almere ontwikkelt mede namens de 100.000+ 

gemeenten een reeks digitale kennisclips, opleidingen en trainingen. In dat kader ontvangt Almere voor de 

doorontwikkeling € 100.000. 

Toename aantal raadsleden en raadsfracties 

Met ingang van deze raadsperiode is het aantal raadsleden en raadsfracties toegenomen. Dit leidt tot 

€ 125.000 extra kosten. Gedacht moet dan worden aan de toename verstrekte raadsvergoeding ten gevolge 

van extra fractieassistenten, toename fractievergoeding ten gevolge van extra raadsfracties en extra kosten 

voor scholing en training raadsleden.  

1 fte extra voor Raad 2020 

De afgelopen jaren is er in het kader van Raad 2020 volop geëxperimenteerd met als doe de 

informatiepositie van de gemeenteraad te versterken, versterken van de verbinding met de stad en het door 

ontwikkelen van de politieke Markt. Uit reacties hierop van raadsleden, maar ook van anderen, blijkt dat 

men enthousiast is over de ingezette koers en dat er behoefte is deze ontwikkeling structureel voort te 

zetten. Ondertussen is ook het ministerie van Binnenlandse Zaken aangehaakt en enthousiast geworden. 

Gesteld kan worden dat Raad 2020 in meerdere opzichten structureel onderdeel uit is gaan maken van de 

werkwijze van de gemeenter5aad. Voor een structurele verankering moet de tijdelijke extra inzet van 1 fte 
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worden omgevormd naar een structurele inzet. Hiermee wordt het mogelijk de ingezette lijn te continueren 

en te versterken. Het gaat om een structureel bedrag van € 119.000 per jaar. 

Referendum 

In maart konden kiesgerechtigden gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen hun stem uitbrengen 

voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (“de sleepwet”). 

Hiervoor zijn door gemeenten extra kosten gemaakt, die nu alsnog vergoed worden. Omdat deze uitgaven 

zijn voorgefinancierd uit de egalisatiereserve verkiezingen wordt de vergoeding van € 71.000 in de 

egalisatiereserve gestort. De ontvangst die hier tegenover staat is terug te vinden onder programma 

financiën. 

Corrigeren van inschrijving 

Met het Rijk is afgesproken dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de inschrijving 

van asielzoekers in de Basis Registratie Persoonsgegevens. Nu blijkt dat er door het COA veel omissies 

worden gemaakt die de gemeente moet herstellen. De meerkosten bedragen € 55.000. 

Opbrengsten weekmarkten 

Op basis van ervaringscijfers uit de afgelopen jaren zijn de verwachte legesopbrengsten met betrekking tot 

de weekmarkten voor de komende jaren met € 50.000 naar beneden bijgesteld.  

Vrijval pensioenvoorziening wethouders 

Er wordt jaarlijks een berekening gemaakt van het benodigde huidige saldo van de pensioenvoorziening 

voor wethouders. Hieruit blijkt dat de begrote dotatie van € 574.000 dit jaar niet nodig zal zijn in 2018. 

Strategisch evenementenbeleid  

In 2017 is het strategisch evenementenbeleid vastgesteld. Uitgangspunten voor dit beleid zijn: 

 betere verdeling van evenementen over tijd, plaats en programma; 

 regie op type gewenste evenementen voor de stad, qua programma en kwaliteit; 

 betere beheersing van lusten en (over)lasten voor de bewoners. 

Bij de Programmabegroting 2018 is besloten om hiervoor eenmalig extra budget vrij te maken. Vanaf 2020 

is € 100.000 beschikbaar voor continuering van het beleid.  

Fonds Verstedelijking Almere  

Voor de projecten uit het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) worden per raadsprogramma de budgetten 

beschikbaar gesteld. Hiervoor geldt dat de budgetten voor 2019 aansluiten op het jaarprogramma FVA 2019, 

welke bij deze begroting wordt vastgesteld. Voor de inhoudelijke toelichting van de bestedingen wordt 

verwezen naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere. 

Coalitieakkoord 

2 wethouders extra en ondersteuning 

Dit betreft de uitbreiding van het aantal wethouders conform het coalitie akkoord. Met de toename van het 

aantal wethouders is ook de daarbij behorende ondersteuning uitgebreid. Het betreft bestuursadviseurs, 

secretaresses en woordvoerders. Vanaf 2019 is vanuit het coalitieakkoord voorzien in deze uitbereiding. 

Voor de 2e helft van 2018 wordt hiervoor eenmalig budget aangevraagd. 

Almere City Marketing (ACM) 

In het coalitieakkoord is € 600.000 beschikbaar gesteld voor ACM. ACM heeft als opdracht de branding voor 

de stad vorm te geven. Daarvoor was tot nu toe geen budget. Met het budget wat in het coalitieakkoord is 

toegekend, heeft ACM die mogelijkheid nu wel. 
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Communicatie & marketing 

Om het gemeentelijk marketing- en merkbeleid te kunnen borgen en bestendigen is structureel € 200.000 

extra budget benodigd, zoals overeengekomen in het coalitieakkoord. Dit wordt vooral ingezet voor formatie 

om de regie en coördinatie op het gemeentelijk marketingbeleid en de borging van kwaliteit te waarborgen. 

Experimenten meebeslissen 

We willen dat de politiek en het bestuur middenin de stad staan. Zo willen we zowel onze betrokkenheid bij 

de stad als het draagvlak onder inwoners bij de politiek verhogen. Tegelijkertijd is het nodig dat inwoners, 

ondernemers en partners meer ruimte krijgen voor initiatief en participatie. Zoals afgesproken in het 

coalitieakkoord investeren we daarom structureel € 200.000 in het contact met de stad en het versterken 

en vernieuwen van de democratie. Bij de inzet van deze middelen focussen we in 2019 op het opzetten van 

een dialoog met de stad. 

Incidenteel en structureel economie 

Wij willen samen met ondernemersorganisaties en kennisinstellingen een Economische Agenda van de 

stad. Het profiel van Almere wordt versterkt door te kiezen voor specifieke groeisectoren. Bijvoorbeeld 

voeding en gezondheid, stedelijke voedselproductie en -distributie, groene energie en circulaire economie, 

smart city en toerisme. Het aanbod aan bedrijventerreinen en kantoren kan beter aansluiten op de vraag. 

Daarnaast willen we aan een bestaande behoefte voldoen om meer bedrijvigheid mogelijk te maken in 

woongebieden. 

 

Wij nemen als gemeente zelf een actievere positie in bij het stimuleren en faciliteren van netwerken. 

Vermindering van regeldruk voor ondernemers is een terugkerend issue; wij gaan regelgeving daarom 

periodiek evalueren. Vergunningverlening wordt waar mogelijk en nuttig vereenvoudigd. Onze focus blijft op 

het excellent gastheerschap door op excellente wijze te blijven werken aan het faciliteren van bestaande en 

nieuwe bedrijven. Kansen en mogelijkheden die ondernemers zien, worden gestimuleerd en eventuele 

knelpunten worden opgelost. 

 

Wij zien dat recreatie en toerisme kansen bieden voor onze stad, met name ook voor de werkgelegenheid. 

Dekking coalitieakkoord 

Kansrijke clusters 

Deze bezuiniging kan worden gerealiseerd door geen financiële bijdrage en ambtelijke inzet meer te 

leveren aan het Economic Development Board Almere (EDBA) en door de EDBA georganiseerde projecten 

op het gebied van de genoemde kansrijke clusters. De bijdrage aan de EDBA is in de afgelopen jaren al 

omlaag gebracht en zal nu vanaf 2019 definitief vervallen. De ambtelijke inzet was al minimaal geworden, 

de inzet was de laatste jaren vooral gericht op de verkoop van bedrijfskavels.  

De bezuiniging wordt gerealiseerd door:  

 geen bijdrage meer te leveren aan de EDBA: € 150.000; 

 geen bijdrage meer aan door de EDBA geïnitieerde projecten: € 150.000 en  

 minder ambtelijke inzet: 0,3 fte schaal 12 (strategisch adviseur F) € 30.000. 

De bezuiniging wordt opgevangen in het budget voor Economische Ontwikkeling. 

Onderhoud na evenementen 

In het coalitieakkoord is als oplossingsrichting opgenomen om grote commerciële evenementen meer 

kostendekkend te maken door herstelwerkzaamheden te verhalen op organisatoren. Nader onderzoek wijst 

uit dat eventuele schade al wordt verhaald op de organisator. Wel kunnen de nutslasten op evenementen 

nog in rekening worden gebracht, wat naar verwachting € 10.000 oplevert. Voor de resterende € 40.000 

wordt naar alternatieve oplossingsrichtingen gezocht. Opties zijn het verhogen van de parkeervergoeding 

voor evenementen, het standaard rekenen van huur voor evenemententerreinen en het verhogen van de (op 

dit moment niet kostendekkende) evenementenleges. 
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Opheffen Kwaliteitsbureau 

In het coalitieakkoord is opgenomen dat het Kwaliteitsbureau wordt opgeheven. De formatie van het 

Kwaliteitsbureau wordt afgebouwd in drie stappen.  

Indicatoren 

 

Vestiging van bedrijven Figuur 1 - Aantal bedrijven per 1.000 inwoners  (bron: COELO) 

In Almere waren er in 2017 rond de 129 bedrijven op 

1.000 inwoners tussen 15 en 64 jaar. Dit ligt hoger 

dan in andere gemeenten met 100.000 tot 300.000 

inwoners. Dit komt vooral doordat er in Almere 

verhoudingsgewijs meer eenpersoonsbedrijven zijn 

dan in de rest van Nederland. Uit de grafiek blijkt dat 

zowel in Almere als in gemeenten met een 

vergelijkbare omvang er de afgelopen jaren sprake 

is van een flinke toename van het aantal 

bedrijfsvestigingen. 
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Functiemenging  Figuur 2 – Functiemenging (bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen) 

Deze indicator laat zien dat er in Almere relatief 

weinig banen zijn in verhouding tot het aantal 

woningen. De waarde weerspiegelt de verhouding 

tussen banen en woningen. De score kan variëren 

tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij 

een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als 

banen. In gemeenten met een vergelijkbare 

omvang is de score hoger: er zijn daar meer banen 

dan woningen.  

 

 

 

 

Banen Figuur 3 - Banen per 1.000 inwoners (bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen) 

Dit kengetal weerspiegelt het aantal banen per 

1.000 inwoners tussen 15 en 64 jaar. In 2017 blijkt 

sprake van een lichte daling ten opzichte van 

2016 voor wat betreft het aantal banen in Almere. 

Deze is in Almere relatief laag. Gemeenten met 

vergelijkbare omvang hebben vaak een functie 

als kernstad in een regio. Almere daarentegen 

heeft een grote uitstroom van werkenden naar 

Amsterdam en omgeving.  
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