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Kijken en zien  

De bestuurlijke boodschap in deze nota gaat over zien. Kijken en zien verhouden zich 

een beetje als horen en luisteren. Maar om goed te zien, moet je ook weten waar je naar 
moet kijken en wat dat betreft chapeau voor deze kadernota, het richt zeker onze blik. 

Zo zien we dat er 6 bijzondere opgaven in 2017 zijn: De SVOL, Het Agoratheater, het 

stadshart, duurzaamheid, statushouders en asbestdaken. Dat is leren, ontwikkelen en 

genieten, kopen en genieten en zorgen voor de aarde en voor elkaar, zorgen voor 
veiligheid. Mooie opgaves staan ons te wachten. 

Om goed te kunnen zien heb je echter  scherpe analyses nodig om dat wat je ziet te 

kunnen begrijpen. Want als je begrijpt wat je ziet, dan kun je ook iets doen. Wat wij zien 

in deze nota is soms lastig te begrijpen: We weten veel van Lelystad – Dank college voor 

alle cijfers! De ware moedigen onder ons hebben ze bestudeerd. Collega’s respect!!! Een 

dik pak aan cijfers, maar alle cijfers leiden ook tot 2 vragen: WAAROM (is het zo) en WAT 
(moeten we doen?) 

De Jeugdzorg: een handelingsgerichte diagnose 

Wij hebben dus behoefte aan een goede analyse en/of diagnose van al die cijfers. 

Waarom heeft Lelystad zoveel kinderen en jongeren in de zware jeugdhulp, waarom zijn 

hier veel vroegtijdige schoolverlaters, veel vmbo-er en weinig Havo/ vwo-ers en waarom 

zitten er 2 keer zoveel leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs als landelijk? 

Verschillen onze kinderen dan van kinderen elders? 

 

Als we weten hoe de zware jeugdhulp er uit ziet kunnen we ook veel gerichter iets doen 

om  te voorkomen. Dat betekent dat we de cijfers moeten analyseren en duiden, zodat 

we ook gericht iets kunnen doen aan het oplossen of het verminderen en voorkomen van 

de oorzaak. Anders schieten we met een schot hagel op een onzichtbare oorzaak en 

dus onzichtbaar doel. Zonde van tijd, geld en energie van de Lelystadse gemeenschap. 

 

Hier dienen wij dan ook een amendement voor in. 

Bestaanszekerheid: minder regels, meer vertrouwen  

Vorig jaar april meldde het college te willen starten met twee experimenten in het kader 

van de Agenda Lokale Democratie. Namelijk flexibilisering van de uitkeringsverstrekking, 

en verstrekken van een basisinkomen. Voor zover wij op dit moment weten is nog geen 

van beide experimenten gestart. 

Wel wordt in deze kadernota bijna 3 ton extra uitgetrokken omdat er 150 extra inwoners 

een bijstandsuitkering krijgen. En die 3 ton zijn dan niet de kosten van de uitkeringen, 

maar alleen maar de gemeentekosten van registratie, begeleiding, controle en andere 

overhead. En dat zijn precies de kosten die met de vorig jaar aangekondigde 

experimenten kunnen worden beteugeld. 

Daarom horen we graag van het college wanneer die experimenten eindelijk eens van 

start gaan. Wij hopen dat dat op tijd is om de extra uitgave van 3 ton niet meer in de 

begroting 2017 aan te hoeven treffen. 

Overheidsparticipatie: klaar voor meer zeggenschap  

Wat we de afgelopen twee jaar zien, is dat bewoners steeds meer zelf doen in hun eigen 

woonomgeving. Het programma “mensen maken de buurt” is wat dat betreft succesvol. 

Dat vinden we een verheugende ontwikkeling. Maar hiermee is aan de afspraak uit ons 

raadsprogramma nog niet voldaan. 
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In 2014 spraken wij met ons allen af dat inwoners meer te zeggen krijgen over hun 

eigen woonomgeving. Dat is dus niet het zelfde als dat ze meer te doen krijgen in hun 

eigen woonomgeving. Pas waar participatie overgaat in eigenaarschap, kan het 

vertrouwen tussen inwoners en gemeente zich beginnen te herstellen. Daadwerkelijke 

overdracht van zeggenschap is voor de PvdA dan ook van groot belang. Wij stellen u een 

amendement voor om die belofte van het raadsprogramma nog in deze raadsperiode in 

te kunnen lossen. 

Onderwijshuisvesting: campus voor ontmoeten  

Voor wat betreft het onderwijs beleven we spannende tijden. Veel veranderingen, maar 

waar doen we goed aan? In een tijd dat weer geluiden klinken over tweedeling in de 

maatschappij en de (te?) vroege selectie van jonge kinderen ter discussie is, liggen er 

plannen voor om in Lelystad de brede scholengemeenschappen af te schaffen en 

categoraal te gaan werken. Plannen van het SVOL schoolbestuur, die voor het eerst in 10 

jaar goed zijn uitgewerkt en die op draagvlak onder personeel en ouders kunnen 

rekenen. Precies dat hebben we als gemeenteraad altijd gevraagd en nu ligt het er. 

 

Toch zijn er zorgen: Wat betekent dit voor de Lelystadse samenleving? En wat betekent 

het dat 1 Lelystadse VO school het einde is van keuzevrijheid van onderwijs en wat als 

deze enige VO school niet slaagt? 

 

Ik verwacht dat wij als raad die laatste risico’s durven te nemen: de huidige scholen 

hebben ook niet kunnen voorkomen dat de cijfers van de opbrengsten van het onderwijs 

zijn, zoals zij zijn in Lelystad. 

 

Wat voor de PvdA echter wel een groot knelpunt blijft is de dreigende tweedeling in de 

Lelystadse samenleving: als kinderen elkaar vanaf jonge leeftijd ook fysiek niet meer 

ontmoeten, dan bakken we tweedeling automatisch in. Dat moet voorkomen worden. 

Het antwoord hierop is voor ons het realiseren van een campus. Een campus gebaseerd 

op kleinschaligheid (geschakelde paviljoens?) en op schakelen en stapelen.  

 

Dat laatste vooral op horizontale interesses en talenten: cultuur- muziek, dans, drama, 

sport, taal en media, rekenen, ontwikkelen en ontwerpen, ict. Dan blijven leerlingen 

elkaar ontmoeten en elkaars talenten zien! En vormen zij de nieuwe saamhorigheid die 

Lelystad nodig heeft. 

 

Hier dienen wij een motie voor in. 

 

WMO: schoon en leefbaar is..? 

 
Met zorg hebben wij kennis genomen van de uitspraken van de centrale raad van beroep 

over de wijze waarop gemeenten moeten handelen aangaande de huishoudelijke hulp.  

Op de gemeentelijke website staat dat de uitspraak van de centrale raad geen betrekking 

heeft op onze gemeente omdat wij immers huishoudelijke hulp verlenen en er sprake is 

van maatwerk. Toch uiten wij onze zorg omdat de uitspraak ook stelt dat het 

onvoldoende is om te zeggen dat het doel een schoon en leefbaar huis is, zonder dat de 

gemeente duidelijk omschrijft welke hulp daarbij wordt geboden. Wij verzoeken het 
college ons spoedig duidelijk te maken hoe we hier verder mee omgaan en eventuele 

financiële consequenties voor de vaststelling van de begroting te bepalen. 

 

Marketing: focus op resultaat 

 

Het college vraagt meer middelen voor de woonmarketing. Het gaat ons in dit geval niet om 

het bedrag maar om wat daarmee gedaan wordt. In wezen blijven we grotendeels doen wat we 

zonder veel resultaat al jaren doen, maar met iets meer geld. Kennisnemend van de 
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instroomdata lijkt het ons dat er een veel grotere focus moet komen op de 

woonacquisitie gericht op de omliggende gemeenten en daarbij met name Almere. Indien er 

een concreet activiteitenplan komt kunnen we ook duidelijkheid krijgen over de rol van cml, 

gemeente etc. En de vraag of er behoefte is aan meer personele capaciteit. Is het college 

bereid tot een uitwerking van het woonmarketingbeleid in de geest van onze woorden en 

kunnen we die voor de vaststelling van de begroting tegemoet zien? 
 

Ongehinderd: meedoen voor iedereen  

Zelfredzaamheid en participeren van iedereen om een betrokken samenleving te krijgen. 

Maar dat is niet voor iedereen gemakkelijk; er zijn en blijven mensen met beperkingen, 

ook in onze stad. Zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving en dus ook voor 

hen publieke en openbare ruimtes toegankelijk te maken is een verantwoordelijkheid van 

de gemeenten.. Na de ratificatie van het VN verdrag en de wettelijk verplichte 

toegankelijkheidsnorm die op 1 januari 2017 van kracht gaat, neemt deze 

verantwoordelijkheid alleen maar toe. Om dit beter mogelijk maken zijn moderne 

hulpmiddelen ontwikkeld, waar al veel gemeenten gebruik van maken. Mede op advies 

van de GOL dienen wij een motie in om hiervan als gemeente gebruik te gaan maken.  

 

Agora: verbinden en slim zijn 

Het behoud van het Agoratheater is van groot belang voor de stad. De bijdrage die het 

theater levert aan een hoogwaardig en breed cultureel aanbod is onmisbaar voor een 

kloppend stadshart. Wij vragen het college ervoor te zorgen dat tussen bioscoop en 

theater samenwerking en wisselwerking blijft plaatsvinden. Dat  betekent dat het 

Agoratheater in de gelegenheid moet worden gesteld om Lelystad, zowel op het gebied 

van theater als film te bedienen. Dat garandeert een (bewezen) veelzijdige 

programmering met kwaliteit en waar mogelijk versterkende samenhang. 

Een avond uit in de grote zaal van het theater, met een lady’s night film is echt uitgaan! 

Zakelijk gezien gaan dan gedane investeringen niet verloren en een gecombineerde 

theater- en bioscoopfunctie biedt een solide basis voor een gezonde exploitatie. Met een 

combinatie van theater en bioscoop spreken we meteen bijna alle Lelystadse burgers 

aan. De Agora is van ons allemaal! 

 

 

Vluchtelingen: opvang die werkt 

 

Ter afsluiting 

 

Wij zijn trots op onze stad, ook in de wijze waarop de vluchtelingen in Lelystad worden 

opgevangen; het hartverwarmende netwerk van vrijwilligers, scholen en instanties dat in 

korte tijd in onze stad is ontstaan. Dat maakt dat wij een oproep willen doen aan de raad 

en het college om geen bezwaar te hebben tegen een eventuele verlenging van de 

noodopvang op de huidige 2 locaties voor een periode van 2 jaar. 

 

Dit vragen wij in de laatste motie. 


