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Geacht College, 
 
Op 2 mei jl. ontvingen wij uw adviesaanvraag voor het Programmaplan Van Vluchteling naar Almeerder. Wij 
hechten groot belang aan dit onderwerp, omdat het alle Almeerders raakt. Hierbij ons advies. 
 
Het Programmaplan Van Vluchteling naar Almeerder heeft als motto: Blijven betekent meedoen. Dit 
spreekt de ASD zeer aan. Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat iedereen meedoet. Niet alleen uit 
menselijk oogpunt, maar ook uit economisch en financieel oogpunt. Burgers die participeren en 
zelfredzaam zijn, kosten de samenleving minder omdat ze geen uitkering nodig hebben. Bovendien zijn ze 
gelukkiger en gezonder en maken daardoor minder gebruik van medische zorg. Wij zijn blij dat we deze 
ambities terugzien in het plan. 
 
Het programmaplan is in onze ogen wel erg ambitieus. Graag zien wij meer nadruk in het plan op het 
belang van draagvlak bij de Almeerse bevolking en de maatschappelijke partners. Wij adviseren: 
- Hou het klein en daarmee haalbaar. 
- Zoek verbinding met (multiculturele) informele netwerken. 
- Communiceer duidelijk: maak zichtbaar dat de gemeente een evenwichtig beleid voert met aandacht 

voor alle Almeerders. Vluchtelingen voegen zich in de bestaande voorzieningen voor wat betreft zorg, 
onderwijs, sport en huisvesting, en krijgen geen voorkeursbehandeling. 

- Geef ook aan dat er extra gelden vanuit het Rijk komen en er niet op bestaande budgetten gekort 
wordt. 

- Het huisvestingsplan is in onze ogen onrealistisch. Het huidige aanbod van sociale huurwoningen is nu 
al ontoereikend voor de vraag. Wij adviseren om in gesprek te gaan met corporaties en ook kantoren 
geschikt te maken voor woningen.  

- Zet meer in op participatie van vluchtelingen, al vanaf dag 1. 
- Geef ook aan hoe wordt ingezet op het thema “preventie radicalisering”. 

 
Wij hopen dat u onze adviezen ter harte neemt en blijven graag op de hoogte van de uitvoering van dit 
programmaplan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Klaas Jongejan, voorzitter 


