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INLEIDING
Beste Amersfoorters,
Voor u ligt een coalitieakkoord vol ambities voor Amersfoort. Dit akkoord is het resultaat
van veel gesprekken tussen de partijen en met inwoners van en partners in de stad. Met dit
akkoord in de hand gaat het college van burgemeester en wethouders de komende vier jaar
samen met bewoners, partners en organisaties in de stad aan de slag.
Dit akkoord is een typisch Amersfoorts akkoord. Een vernieuwend akkoord met een groen en
sociaal hart. Want dat kenmerkt Amersfoort. Amersfoort, samen met de dorpen Hoogland en
Hooglanderveen, is de gemeente waar mensen vanuit hun overtuiging altijd hebben omgezien
naar elkaar en bijzondere dingen hebben gedaan voor de meest kwetsbaren zoals in het hofje
Armen de Poth. Amersfoort is ook de stad waar 150 jaar geleden Piet Mondriaan geboren
werd. Deze Amersfoortse kunstenaar inspireerde de wereld met vernieuwende kunst. Hij wilde
vernieuwen door lijnen aan te brengen in complexiteit om zo meer harmonie en geluk te
brengen.
Dat heeft ons geïnspireerd in dit akkoord. En dat is ook nodig, want de uitdagingen waar
we voor staan zijn niet gering. De opwarming van de aarde, de bestaanszekerheid die onder
druk staat, de oorlog in Oekraïne, de toegenomen polarisatie en mentale problemen door de
coronapandemie. Ook inwoners van Amersfoort hebben met de gevolgen van deze complexe
uitdagingen te maken.
Wij hebben ambities die verder strekken dan de komende vier jaar en maken keuzes die voor
nu belangrijk zijn, maar ook voor de generaties na ons. Zo hebben wij, als partijen, ingezet op
de volgende uitgangspunten:

• GOED LEVEN BINNEN DE GRENZEN VAN ONZE AARDE
• EEN THUIS VOOR IEDEREEN
• WELZIJN EN SOCIALE RECHTVAARDIGHEID
• GOED SAMENSPEL EN IN GESPREK
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We hebben de afgelopen periode veel gesprekken gevoerd met bewoners en organisaties uit
de stad. Ook hebben we veel brieven ontvangen uit de stad. Alle informatie die we hebben
gekregen, hebben we gebruikt om te komen tot dit akkoord. Wat ons betreft zijn deze
gesprekken niet eenmalig.
Wij zullen ons inzetten om de komende jaren met u in gesprek te blijven.
Te luisteren, te leren en te vertrouwen.
Wij nodigen u graag uit om dit akkoord te lezen.

Tyas Bijlholt &
Marjolein Perdok

Micheline Paffen-Zeenni &
Jan de van der Schueren
Astrid Janssen &
Bram Leeuwenkamp

Christian van Barneveld &
Natanja Vreugdenhil

Hans Bol &
Hanske Mulder- Van Maanen
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VISIE
Amersfoort is een geweldige stad om in te wonen, te werken en te leven. Een gemeente
die steeds aantrekkelijker is vanwege de centrale ligging in Nederland. Een stad met
een prachtige groene omgeving en zeer betrokken inwoners die regelmatig zelf het
initiatief nemen om hun stad ook voor andere inwoners mooier te maken. Een stad met
een krachtige en diverse economie die bijdraagt aan een gezonde, schone en groene
samenleving. We blijven werken aan een stad waar iedereen op een prettige manier
kan wonen, leven en actief meedoet aan de samenleving. Een stad waar niemand zich
buitengesloten voelt en die aan iedereen kansen biedt. Voor jong en oud, met of zonder
beperking, ongeacht hoe je je identificeert, je religie of je achtergrond. We werken hierbij
vanuit vertrouwen en een positief mensbeeld.

GOED LEVEN BINNEN DE GRENZEN VAN ONZE AARDE
Doordat we in onze samenleving meer nemen dan de aarde ons kan geven, worden steeds
meer grenzen van onze planeet bereikt. Voorbeelden hiervan zijn de opwarming van de aarde
en het verlies van soortenrijkdom. Herstel is mogelijk als we binnen de grenzen blijven van wat
de aarde aankan. Zo blijft onze planeet ook in de toekomst een veilige plek voor mens en dier.
Wij willen als goed rentmeester de aarde doorgeven aan de volgende generaties.
Vandaag al kunnen we de voordelen ervaren van beter omgaan met de natuur. Als we minder
broeikasgassen uitstoten, werken aan schone lucht en de soortenrijkdom versterken, draagt dit
direct bij aan de gezondheid en het welzijn van mens en dier. Ook wonen we prettiger als we
allemaal onze huizen isoleren en verduurzamen. Het is goed leven in onze stad en dorpen als
we meer ruimte geven aan de natuur en fietsers en voetgangers op de eerste plek zetten.
Amersfoort blijft de komende jaren groeien en veranderen. Wij kiezen voor een duurzame
ontwikkeling van onze gemeente, in balans met de omgeving en binnen de grenzen van onze
planeet. Wij geven volop ruimte aan bedrijven, ondernemers en inwoners die willen bijdragen
aan de verandering naar een groene kringloopeconomie. Zo bouwen wij aan een groene,
duurzame stad voor deze én volgende generaties.

EEN THUIS VOOR IEDEREEN
De woningnood is groot. We hebben een tekort aan woningen en we hebben ook niet altijd
de juiste woningen. Wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn lang. Starters kunnen
moeilijk instromen omdat er te weinig woningen zijn, maar vooral ook omdat ze te duur zijn.
De betaalbaarheid van woningen staat onder druk en we missen woningen voor bepaalde
groepen. De toegang tot de woningmarkt moet verbeterd worden. Dit geldt ook voor de
huisvesting van een aantal specifieke groepen in onze stad. Om doorstroming in de opvang
te stimuleren is het van belang dat ook voor deze mensen voldoende geschikte woningen
beschikbaar zijn.
Het is daarom belangrijk dat we blijven bouwen en dat doen we het liefst in de bestaande stad
rondom openbaar vervoer knooppunten. Wij stellen daarin prioriteiten en geven daarbij vooral
de grootschalige woningbouwlocaties voorrang. Daarnaast gaan we op zoek naar nieuwe
locaties om ook na 2030 tekorten te blijven oplossen.
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Amersfoort is ook een plek om in het hier en nu van te genieten. Een plek die knispert van
vitaliteit met cultuur, sport en onderwijsvoorzieningen van niveau. Een voorzieningenniveau
dat aansluit bij de behoeften van de inwoners en meebeweegt met de groei van het aantal
inwoners. Alle facetten die het leven in een stad aantrekkelijk maken, willen wij versterken. Op
het gebied van cultuur vraagt dat om een verdere versterking en professionalisering van het
cultuuraanbod.

WELZIJN EN SOCIALE RECHTVAARDIGHEID
Veel mensen in de stad en de dorpen Hoogland en Hooglanderveen profiteren van de welvaart
en het welzijn dat Amersfoort de inwoners biedt. Maar dat geldt helaas niet voor iedereen. Wij
vinden het daarom van groot belang ons te richten op de mensen die nog niet meeprofiteren.
We willen dat er gelijke kansen zijn voor iedereen om gezond te leven, om deel te nemen aan
de samenleving en om te delen in de welvaart.
Wij hebben compassie met mensen en groepen waar het niet vanzelf gaat. Wij willen een
overheid zijn die zij aan zij naast inwoners gaat staan om samen een stap vooruit te zetten.
Een overheid die je weer kunt loslaten als je het zelf kunt. Wij willen een stad zijn die zorgzaam
is voor mens en dier. Amersfoort is daarbij een gastvrije en inclusieve stad. Een stad die ook
in de toekomst woonkansen biedt aan mensen die vanuit andere plekken in Nederland of de
wereld graag naar Amersfoort komen om te wonen en te werken.
Wij stimuleren kansengelijkheid. Dat gaat verder dan alleen het traditionele minimabeleid
of het onderwijsachterstandenbeleid. Kansengelijkheid vraagt om een aanpak op diverse
domeinen waarbij we de kansen vergroten van inwoners die achter blijven op het gebied
van onderwijs, inkomen, participatie aan de samenleving, gezondheid, digitalisering, de
energietransitie en de woningmarkt.

GOED SAMENSPEL EN IN GESPREK
Wij trekken samen op met inwoners, bedrijven, en organisaties. Samen met hen weten we
meer en samen hebben we meer slagkracht. Zo weten wij wat er leeft en speelt in de stad
en wij hebben oog voor de zorgen en vragen die er zijn. Voor het nemen van goede besluiten
vinden we het belangrijk dat alle perspectieven en inzichten aan bod kunnen komen.
Wij willen samenwerken met inwoners en partijen uit de stad op basis van een open houding
en in dialoog met de samenleving. Om samen stap voor stap het doel van een leefbare,
sociale en rechtvaardige samenleving te bereiken. Wij zoeken tegenspraak actief op vanuit de
gedachte dat dit onze plannen beter maakt. Wij maken vraagstukken en dilemma’s inzichtelijk
voor alle betrokkenen. Wij geven fouten toe en leren daarvan. Wij zoeken het gesprek op door
te luisteren en vragen te stellen. Wij staan open voor initiatieven en experimenten vanuit de
stad en willen deze gericht faciliteren. Ook zullen wij zelf meer experimenteren om te leren.
Ook als de uitkomst misschien anders is dan verwacht, leren we.
U kunt ons aanspreken op bovenstaande vier uitgangspunten. Wij geven in samenhang inzicht
in de voortgang en leggen daar ook verantwoording over af.
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GOED LEVEN BINNEN
DE GRENZEN VAN ONZE
AARDE
ENERGIETRANSITIE
We zitten midden in een klimaatcrisis. De gevolgen van de klimaatverandering en het verlies
aan biodiversiteit zijn groot. Als we de opwarming van de aarde willen beperken zullen we
vooral onszelf moeten veranderen; hoe we naar zaken kijken, hoe we gewend zijn beslissingen
te nemen en hoe we ons gedragen. In het klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in
2050 CO2 neutraal is. Ieder heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. We zien dat het rijk
zich inzet om wind op zee maximaal te benutten en dat de RES (Regionale Energie Strategie)
regio’s ook hun eigen opgaven invullen. We werken waar mogelijk samen met andere regio’s.
Amersfoort is de afgelopen jaren hard aan de slag gegaan om deze opgave waar te maken. Zo
hebben we de transitievisie warmte opgesteld waarin wordt beschreven welke stappen we
moeten zetten naar wijken waar gebouwen goed geïsoleerd zijn, duurzaam verwarmd worden
en waar energie duurzaam wordt opgewekt. Ook wij hebben samen met de gemeenten in
regio Amersfoort een RES gemaakt waarin afspraken zijn vastgelegd over waar we duurzame
energie willen opwekken en op welke wijze. Deze plannen zijn noodzakelijk en we moeten nu
door met de uitvoering. Hier is het gesprek met omwonenden van belang.
We informeren onze bewoners geregeld over de urgentie van het vraagstuk en het belang
van verandering. Maar bovenal helpen we bewoners om zelf stappen te zetten in de
energietransitie.
Wij hebben als doel om minimaal 55% CO2 te reduceren in 2030. We gaan verder met het
opstellen van de wijkwarmteplannen in samenspraak met inwoners, bedrijven en organisaties.
Besparen van energie is daarbij een belangrijk onderdeel. Wij vinden het belangrijk dat de
overgang naar aardgasvrij en schone stroom voor iedereen betaalbaar is. De overgang heeft op
veel mensen een grote impact. Daarom is het van belang nauw samen met de inwoners op te
trekken en samen het draagvlak te vergroten.
Deze opgave kunnen we niet realiseren zonder een intensieve samenwerking met het Rijk
en andere partners als woningbouwcorporaties en ontwikkelaars. We ondersteunen ook
energiecoöperaties en particuliere initiatieven vanuit de stad.
ENERGIETRANSITIE; DIT DOEN WE CONCREET
• We lanceren een isolatieoffensief zodat de mensen met slecht geïsoleerde huizen en een
minimum inkomen hun eigen woning kunnen isoleren en hun energierekening kunnen
verlagen.
• Energiearmoede bestrijden we en stellen hiervoor een plan op.
• We informeren bewoners zodat zij gebruik maken van natuurlijke momenten (bijvoorbeeld
als mensen verhuizen of verbouwen) om te isoleren of andere duurzame maatregelen te
treffen.
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• We maken een bronnenstrategie voor de stad waarin we inzetten op alternatieve duurzame
bronnen zoals restwarmte, zonnewarmte, geothermie, aquathermie. We willen geen nieuwe
initiatieven met biomassa en ontmoedigen het huidige gebruik van biomassa in gesprekken
met bedrijven.
• We gaan samen met bewoners uit wijken en buurten een buurtenergie aanpak maken om
van het gas af te komen, energie te besparen, en CO2 neutraal te worden.
• We maken samen met bewoners, Stedin, woningbouwcorporaties en andere partners een
wijkuitvoeringsplan voor Schothorst Zuid. We zetten in op een warmtenet en gebruiken de
bronnenstrategie om te zien welke bronnen geschikt zijn. De betaalbaarheid voor inwoners
is van groot belang.
• Bedrijven en bewoners stimuleren we om zoveel mogelijk om hun daken vol te leggen
met zonnepanelen. We maken daarbij ook gebruik van de mogelijkheden van de wet
milieubeheer en de omgevingswet.
• Bij zon op land willen we de natuur ontzien.
• We inventariseren de potentie voor zon op dak, dubbel gebruik van ruimte en ruimte langs
infrastructuur om de natuur en het landschap te ontzien. Als we niet kunnen voldoen aan
doelstellingen uit de RES, voor wat betreft zonnestroom, gaan wij met inwoners en (natuur)
organisaties in gesprek over wat er nog meer nodig is.
• Het project zonnevelden Over de Laak leggen we stil, in afwachting van de uitkomst van de
inventarisatie.
• We gaan door met de initiatieven voor windenergie. We zullen daarin de adviezen over
gezondheid van omwonenden vanuit het rijk meenemen. Daarnaast maken we een
vormvrije MER. We zoeken naar mogelijkheden om omwonenden meer invloed te geven op
het functioneren van windmolens en om ze mee te laten delen in de opbrengst. Ook zoeken
we naar relevante maatregelen om slachtoffers onder vogels en vleermuizen te voorkomen
(bijvoorbeeld door een stilstandknop en zwarte wiek).
• We doen onderzoek naar de rol van de gemeente in de energietransitie en specifiek het
warmtenet en de warmtebronnen.
• Innovatie om de druk op het stroomnet bij duurzame opwek te verlagen stimuleren we.
• We vergroten de mogelijkheden voor inwoners om een duurzaamheidlening aan te gaan.
• Samen met lokale ondernemers pakken we energieverspilling aan, zoals lichtvervuiling, nietduurzame terrasverwarming en open winkeldeuren in de winter. Duurzame alternatieven
worden gepromoot.
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VERGROENING VAN DE STAD
Voldoende groen in de stad is prettig voor mens en dier. Door de klimaatverandering hebben
we steeds vaker te maken met extremere hitte, droogte en intensieve neerslag in korte tijd.
Meer groen is van groot belang voor het koel houden van de stad en het voorkomen van
wateroverlast. Meer groen van voldoende kwaliteit zorgt ook voor meer biodiversiteit en
een positief effect op de gezondheid en het welzijn van mensen. Wij zetten het beleid zoals
opgenomen in de Groenvisie en de aanpak Groen Groeit Mee voort en willen de huidige
groenstructuur versterken, verbeteren en goed toegankelijk maken. Het doel is dat iedereen
binnen 10 minuten wandelen in een groene omgeving is.
VERGROENING EN BIODIVERSITEIT; DIT DOEN WE CONCREET
• Het behoud en versterken van de natuur is een integraal onderdeel van alle ruimtelijke
plannen.
• We nemen vergroening als uitgangspunt bij de herinrichting (onder meer bij nieuwe
riolering) van straten en bij de inrichting van de openbare ruimte wanneer we inbreiden. Ook
is de bestaande natuur uitgangspunt bij het bouwrijp maken van kavels.
• Bij aanbestedingen krijgen partijen die (extra) groen en natuur in hun inrichtings- en
beheersplannen opnemen extra punten.
• We richten een Bomenfonds op zodat er substantieel meer groen en bomen bij komen en
1.500 stobben worden vervangen.
• In lijn met het Groencompensatieplan zorgen we voor een genereuze compensatieplicht
gebaseerd op groenmassa. Het verdwijnen van grote bomen wordt ook evenredig groot
gecompenseerd. Particulieren die een boom kappen vragen wij dit te compenseren.
• De groengordel in het Soesterkwartier houden we in stand en wordt verbeterd waar
mogelijk.
• De verbindingen tussen groene plekken in de stad worden verbeterd. Hierbij is zowel
aandacht voor de ecologische waarde als voor recreatief gebruik. Hiervoor gaan we gericht
de komende jaren projecten uitvoeren.
• De uitvoering van groenmaatregelen bij ruimtelijke planontwikkeling controleren we
scherper.
• Er moet voldoende plek en aandacht zijn voor initiatieven op het gebied van stadslandbouw.
Dit is goed voor de lokale economie en het milieu.
• Er wordt een actieplan biodiversiteit opgesteld. De provinciale natuurvisie is hiervoor het
vertrekpunt.
• Om de hittestress te verminderen gaan wij plekken in de stad, die nog veel stenen
bevatten, verder vergroenen. Hiervoor maken wij in combinatie met andere groen- en
klimaatmaatregelen, op basis van de groenstructuurkaart, een integraal programma voor
het verder vergroenen van de stad. Dit doen we samen met de stad. En daarnaast zetten we
Operatie Steenbreek voort.
• Eén wethouder wordt verantwoordelijk voor de coördinatie van de aanpak ten aanzien van
klimaatadaptatie, hittestress, biodiversiteit en groen.
• We gaan door met de aanleg van de groene schoolpleinen.
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DE OPENBARE RUIMTE IS VOOR IEDEREEN BRUIKBAAR EN GEZOND
De openbare ruimte is van iedereen en voor iedereen. Wij zorgen er bij de inrichting van de
openbare ruimte voor dat mensen zich welkom voelen en dat deze geschikt is om te gebruiken
door alle inwoners. We stellen de kwaliteit en leefbaarheid van de openbare ruimte voorop. Het
vertrekpunt is een gezonde omgeving die uitnodigt om te bewegen en elkaar te ontmoeten.
Wij bieden hierbij ruimte aan de groeninitiatieven die gericht zijn op het vergroenen van de
openbare ruimte.
Voor de gezondheid van ons allemaal is het belangrijk dat de luchtkwaliteit verbeterd wordt.
Wij zetten het huidige beleid voort dat tot doel heeft om in 2030 of eerder te voldoen aan
de richtlijnen voor schone lucht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Naast schone
lucht hebben wij extra aandacht voor het terugdringen van hinder dat veroorzaakt wordt door
excessief geluid van verkeer. Meer groen, water en andere maatregelen kunnen helpen om de
ervaren hinder sterk te verminderen.
LUCHT; DIT DOEN WE CONCREET
• We maken samen met de samenleving een actieplan om aan de richtlijnen dan de WHO te
voldoen. Een verandering in mobiliteitsgedrag is hierbij een belangrijk onderdeel.
• Met de aanpak om houtrook tegen te gaan, gaan we verder. Het huidige beleid wordt
gehandhaafd. We zetten meer in op voorlichting over de nadelige effecten voor gezondheid
en milieu en op meer handhaving van de regels.
OPENBARE RUIMTE; DIT DOEN WE CONCREET
• We stimuleren gezamenlijk groenbeheer met inwoners en begeleiden dat waar dat nodig is.
• Inwoners die zelf initiatief nemen om hun woonomgeving te vergroenen kunnen hiervoor
extra ondersteuning of middelen krijgen. Hiervoor wordt extra geld beschikbaar gesteld.
Wanneer het nemen van initiatief geen vanzelfsprekendheid is, helpt de gemeente inwoners.
• We stellen extra geld beschikbaar voor de herinrichting van straten en pleinen om kwaliteit
en leefbaarheid voorop te stellen. We gaan verder met de herinrichting van de Varkensmarkt
en de Hof.
• Er komt meer ruimte voor water en infiltratie van regenwater.
• Het realiseren van meer open zwemwater in combinatie met waterberging (bijvoorbeeld bij
Kop van Isselt en Bovenduist) zien wij als een kans.
• We verbeteren de waterkwaliteit door het terugdringen van overstort uit het riool. Dit doen
wij in samenspraak met de provincie en het waterschap.
• Ook hebben wij extra aandacht voor de aanpak van de verrommeling van de openbare
ruimte door zwerfafval en bepaalde vormen van deelmobiliteit.
• We gaan verder met het realiseren van watertappunten langs fiets- en wandelroutes.
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DIERENWELZIJN
Er wonen meer dieren dan mensen in onze stad, bij mensen thuis of in het wild. Wij willen
meer rekening houden met deze dieren en ervoor zorgen dat Amersfoort ook voor hen een
prettige plek is. Op dit moment is er in het beleid nog weinig aandacht voor het welzijn van
dieren. Ook ontbreekt het aan capaciteit in de gemeentelijke organisatie om hiermee aan de
slag te gaan. Wij stellen extra middelen beschikbaar voor capaciteit in de organisatie om hier
mee aan de slag te gaan. Daarnaast wordt dierenwelzijn een volwaardige portefeuille van een
wethouder.
DIERENWELZIJN; DIT DOEN WE CONCREET
• We stellen een dierenwelzijnsnota op met een uitvoeringsagenda. In de dierenwelzijnsnota
beschrijven wij hoe we in Amersfoort willen omgaan met het welzijn van dieren. Jaarlijks
bespreken wij met elkaar de stand van zaken.
• Er wordt de komende jaren geïnvesteerd in voorlichting over hengelen waar nadruk wordt
gelegd op het leed. Ook zullen er afspraken worden gemaakt met de vissersvereniging HSVA.
We zullen het gebied waar mag worden gevist niet uitbreiden in Amersfoort.
• Er komen rustplekken voor dieren, waar geen mensen mogen komen. Wij zullen hiervoor
plekken aanwijzen.
• Uitbreiding van slachterijen en veehouderijen staan we niet toe zover het een bevoegdheid
is van de gemeente Amersfoort.
• Om het welzijn van dieren op kinderboerderijen te waarborgen wordt het
Kinderboerderijenbesluit als richtlijn gehanteerd.
• Mensen met een inkomen op bijstandsniveau kunnen medische hulp krijgen voor hun dier
vergelijkbaar met de regeling in Arnhem.
• De gemeente betaalt meer dan wettelijk verplichte vergoeding (14 dagen ‘bewaarplicht’)
voor dierenhulp, opvang en vervoer. Bij aanbesteding van dierenhulp, opvang en vervoer
weegt kwaliteit zwaarder dan geld.
• Amersfoort staat geen jacht toe op zijn gronden en ontmoedigt het op plaatsen waar het
geen eigenaar van is.
• Op markten worden geen levende dieren verkocht.
• De gemeente zet in op preventie van overlast door in het wild levende dieren. Overlast
gevende dieren worden in principe niet gedood.
• Bij vragen of problemen rondom dieren betrekt de gemeente altijd een dierenwelzijnsorganisatie.
• In de eigen organisatie kiest de gemeente voor plantaardige voeding volgens het principe
‘Carnivoor, geef het door’.
• Aan het rampenbestrijdingsplan worden maatregelen voor dieren toegevoegd.
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RUIMTE VOOR DE VOETGANGER EN FIETSER
De openbare ruimte wordt een plek van ontmoeting waar we meer groen willen. Groen
dat goed is voor het welzijn en de gezondheid van alle inwoners. Wij willen samen met de
inwoners en alle andere betrokkenen de inrichting van de straten omdenken. We nemen
vergroening als uitgangspunt als we straten herinrichten (onder meer als er nieuwe riolering
wordt aangelegd) en bij de inrichting van de openbare ruimte wanneer we bouwen in de
bestaande stad. Kinderen moeten er veilig kunnen spelen en de voetganger en fietser krijgen
voorrang en ruim baan. Ook vanwege de klimaatcrisis is de transitie naar meer duurzame en
schonere vormen van mobiliteit noodzakelijk.
De komende jaren krijgen lopen, fietsen, deelmobiliteit en het openbaar vervoer prioriteit.
Om de voetganger en de fietser voorrang te geven zetten we de komende jaren in op goed
en bereikbaar openbaar vervoer in de wijken. Ook investeren wij extra in veilige en fijnmazige
fietsnetwerken in Amersfoort die niet zorgen voor een vermindering van de natuur in de stad.
Met deze maatregelen willen we bewoners verleiden tot alternatieve vervoersmiddelen.
Afgelopen jaren hebben we gezien dat er een waterbedeffect optreedt door het parkeren
van auto’s in wijken waar geen gebruik wordt gemaakt van parkeervergunningen. Om dit te
voorkomen breiden we het vergunninggebied in één keer aanzienlijk uit om waterbedeffecten
aan te pakken. Daarbij is de eerste vergunning per adres goedkoper dan de volgende.
In de hele stad brengen we de parkeernorm voor bezoekers naar 0,05. We starten bij initiatief
van onderop of daar waar we werk met werk kunnen maken. Dit doen we in zorgvuldig overleg
met bewoners. We verleiden bezoekers de parkeergarages te gebruiken zodat de openbare
ruimte minder wordt belast en anders ingericht kan worden. Waar straatparkeerplaatsen vrij
komen, willen we deze vervangen door ruimte voor deelmobiliteit, fietsparkeerplaatsen, ruimte
om te spelen en extra groen.
We hanteren de parkeernorm van 0,2 en gebruik van MaaS bij het bouwen van woningen in
de Spoorzone (Langs Eem en Spoor en Hoefkwartier). Kosten en ruimte die worden bespaard
moeten ingezet worden om kwaliteit toe te voegen zoals meer groen en grotere woningen.
Voor senioren en kwetsbare doelgroepen die van de auto afhankelijk zijn leveren we maatwerk.
Zoals in de huidige plannen is aangegeven wordt er centraal geparkeerd.
Er komt een nieuw integraal programma voor verkeer en vervoer voor alle modaliteiten.
De belangrijke uitgangspunten zijn:
• Groen en natuurinclusief.
• Veilig voor allerlei voetgangers en allerlei fietsers en toegankelijk voor iedereen.
• De woningbouwopgave van zowel inbreiding als uitbreiding met zeer lage parkeernormen
moet realiseerbaar zijn.
• Een vitaal en circulair ondernemersklimaat voor winkeliers en bedrijven.
• Van ring naar park op de Stadsring.
• Leefbaarheid in alle wijken.
• Parkeervoorzieningen aan de rand van de stad met overstapmogelijkheid naar OV en fiets.
• We gaan meer experimenteren omdat niet alles in modellen te vatten is.
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RUIMTE VOOR VOETGANGER EN FIETSER; DIT DOEN WE CONCREET
• In de hele stad wordt 30 km/u de norm en op rondwegen (2 bij 2baans) wordt dat 50 km/u.
Wij maken een uitvoeringsplan hiervoor
• Fietsers en voetgangers krijgen voorrang bij het oversteken. Wij willen de groene golf op de
Stadsring omzetten vanaf september voor fietsers.
• We investeren onder meer in de Noordewierweg, de fietsenkelder op het Stationsplein, de
Stadsring en het fijnmazige fietsplan.
• Bij de Westelijke Ontsluiting gaan we alleen door met de diverse verbeteringen voor fietsers,
voetgangers en hulpdiensten, passend bij onze nieuwe manier van denken over mobiliteit.
We pakken onder meer de fietsoversteekplaatsen bij de spoorwegovergang en de Stichtse
Rotonde aan. Dit verbetert de veiligheid en doorstroming terwijl we de natuur behouden.
Voor een beter leefklimaat gaan we in overleg met Defensie om haar huidige hoofdingang
te verplaatsen. Het huidige plan voor de Westelijke Ontsluiting is financieel onhaalbaar
gebleken.
• In bestaande wijken dagen wij de inwoners van Amersfoort uit om zelf met experimenten
te komen. Voor een experiment om bijvoorbeeld tijdelijk meer groen in de straat te zetten
en een terras te realiseren, staan wij open en moedigen wij aan. We zullen voor deze
experimenten de komende jaren ook middelen vrijmaken.
• We breiden het vergunningparkeren uit.
• We verhogen de tarieven van de 2de en 3de autovergunning.
• We verhogen de parkeertarieven op straat met 50% zodat parkeren in garages wordt
gestimuleerd.
• We zorgen voor voldoende fietsparkeerplekken bij openbaar vervoer knooppunten,
nieuwbouw, recreatie gebieden, binnenstad en winkelstraten. We houden daarmee rekening
met verschillende fietsvormen.
• We zullen met een oplossing komen voor het wildparkeren van deelfietsen en deelscooters
om zo de lusten te houden en de lasten te verminderen.
OPENBAAR VERVOER; WAT DOEN WE CONCREET
• We streven naar een verbetering en verduurzaming van ons openbaar vervoer netwerk en
kijken naar nieuwe openbaar vervoer verbindingen van de stadsuitbreidingen.
• Het nieuwe college zal in Den Haag lobbyen om Amersfoort Centraal op de kaart te houden.
• Wij strijden voor het behoud van de intercity tussen Amersfoort Centraal en Amsterdam
Centraal na 2029 en voor de internationale reizigerstreinen.
• We zetten in op een sneltramverbinding tussen Utrecht Science Park en Amersfoort.
• Om te zorgen dat we als groeiende stad beter bereikbaar zijn met het openbaar vervoer
zal ook het nieuwe college de opdracht krijgen om de nachttrein in het weekend tussen
Amersfoort Centraal en Utrecht Centraal structureel te regelen.
• We willen een betere busverbinding realiseren tussen het Hoefkwartier, Hogekwartier en
Utrecht Science Park.
• We willen een proef starten met gratis openbaar vervoer voor mensen die op een minimum
bestaansniveau leven. Hier trekken we geld voor uit.
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ECONOMIE EN CIRCULARITEIT
We willen een levendige stad zijn waar mensen wonen en werken. Dat betekent ook meer
ruimte voor bedrijvigheid en meer mogelijkheden voor ZZP’ers om aan huis te werken. Dit
past bij onze doelstelling om het aantal arbeidsplaatsen mee te laten groeien met het aantal
woningen.
We willen een economie waarin ondernemers een duurzame en sociale band met hun
omgeving, de stad en hun werknemers aangaan. De bedrijven die wij graag aantrekken in
Amersfoort zijn duurzaam, sociaal en circulair. We stimuleren de transitie naar een groene
en circulaire economie. Wij geven zelf het goede voorbeeld in aanbestedingen en met ons
inkoopbeleid en we continueren de inzet in de citydeal Impact ondernemen.
De energietransitie biedt ook kansen voor meer werkgelegenheid. Het is belangrijk dat de
werkgelegenheid aansluit bij de behoefte in de stad en de regio. Dit vraagt om een proactieve
houding en een actief economisch beleid waarin we ons gerichter en actiever inzetten bij het
aantrekken van bedrijven waar we in deze regio het personeel opleiden.
We koesteren onze familiebedrijven en ondernemers in het MKB en hebben regelmatig overleg
met hen.
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ECONOMIE EN CIRCULARITEIT; DIT DOEN WE CONCREET
• Leegstand gaan we tegen en we sturen actief op een nieuwe invulling daarvan.
• ‘Verdozing’ van ons buitengebied willen wij voorkomen.
• We doen aan Impact Ondernemen; we trekken, stimuleren en faciliteren sociaal
ondernemerschap. We zoeken naar mogelijkheden om ondernemers die de duurzame en
sociale ambities van de stad bevorderen, te belonen. Als gemeente geven we hier ook het
goede voorbeeld in met ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.
• We doen onderzoek naar de toekomst van diverse branches met het oog op de arbeidsmarkt
en de toekomst van bedrijventerreinen.
• We stellen een routekaart op om de inkoop en aanbesteding 100% CO2 neutraal en circulair
te maken.
• Als gemeente kopen we zo veel mogelijk lokaal, duurzaam en eerlijk in.
• Ons Amersfoort Business Team krijgt een gerichte opgave en zoekt naar bedrijven die passen
binnen onze doelstellingen. Voor die bedrijven leggen we de rode loper uit.
• City Marketing Amersfoort krijgt deze doelstellingen mee en focust zich op duurzame,
sociale en circulaire bedrijven.
• Voor ondernemers moet er een digitaal loket komen waar men met alle (aan)vragen terecht
kan. Dit loket sluit goed aan bij het provinciale loket.
• Onze inwoners informeren we actief over hoe zij kunnen bijdragen aan een circulaire
economie.
• We stimuleren regionale voedselmarkten om zo voor lokale ondernemers een lokale
afzetmarkt te creëren.
• Met de boeren in onze gemeente gaan we in overleg om te kijken op welke wijze wij hen
perspectief kunnen bieden en kunnen ondersteunen in de nabije toekomst.
• We onderzoeken of en hoe de infrastructuur en kwaliteit van Amfors/RWA
toekomstbestendig ingezet kan worden ten bate van de mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
• We pakken kansen om inspiratieplekken te creëren voor organisaties, bedrijven en
opleidingen.
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THUIS
18

EEN THUIS VOOR
IEDEREEN
ONTWIKKELING VAN DE STAD
Amersfoort is een historische stad in een prachtige groene omgeving met verschillende
landschappen en is daarom een aantrekkelijke stad om in te wonen en in te werken. Wij vinden
het belangrijk om ook in de toekomst een aangename stad te blijven waar iedereen die in
Amersfoort wil wonen een huis heeft of kan vinden. We denken twee generaties vooruit en
maken op basis daarvan keuzes voor waar we in de toekomst gaan wonen en werken, en kijken
hoe we de levensaders van de stad kunnen versterken. Om die reden gaan we ook op zoek naar
locaties die na 2030 ontwikkeld zouden kunnen worden. Om de verwachte groei aan inwoners
en arbeidsplaatsen een plek te geven, volgen wij de lijnen zoals die terug komen in de (concept)
Omgevingsvisie en het Regionaal Ontwikkelbeeld.
We blijven minimaal 1.000 woningen per jaar bouwen en werken aan doorstroming zodat er
voldoende betaalbare en passende woningen beschikbaar komen voor iedereen. En we kiezen
bij nieuwe plannen voor de bouw van woningen in de bestaande stad boven uitbreiding.
Woningbouwprojecten worden gerealiseerd met respect en liefde voor de omgeving en grote
gebiedsontwikkelingen, zoals Langs Eem en Spoor en het Hoefkwartier (Spoorzone) en Vathorst
Bovenduist (A1zone) hebben prioriteit. Daar investeren we ook in.
Wij gaan na hoe en waar wij het tempo van de ontwikkelingen kunnen versnellen. Bij
inbreidingsprojecten en ook bij Bovenduist zullen we de maatschappelijk voorzieningen en
openbaar vervoer als eerste realiseren zodat de voetganger en fietser het uitgangspunt zijn en
openbaar vervoer en deelmobiliteit een logisch en beschikbaar alternatief is.
Een zeer lage parkeernorm en gebruik van MaaS passen we ook toe op Bovenduist. Hiervoor is
een goede openbaar vervoer ontsluiting noodzakelijk. Daarnaast kijken we of parkeerhubs met
deelvervoer mogelijk zijn. Door het anders benutten van de ruimte kunnen we meer variatie
in het woningaanbod mogelijk maken en zorgen we bovendien voor een prettige, groene
leefomgeving.
Voorzieningen laten wij meegroeien en zijn vanaf de start van plannen integraal onderdeel
daarvan. We moeten dan ook vroegtijdig in beeld hebben welke voorzieningen bij nieuwbouw
nodig zijn. Zodat duidelijk is hoe en waar dit geregeld wordt. Dit kan in de gebieden zelf of door
gebruik te maken van voorzieningen in omliggende gebieden als dat voor alle inwoners ook
meerwaarde heeft.
Bovenstaande opgave kunnen we alleen realiseren als rijk en provincie mee-investeren.
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ONTWIKKELING VAN DE STAD; DIT DOEN WE CONCREET
• Om het openbaar vervoer te stimuleren en de aantrekkelijkheid te verbeteren zal de
komende periode in hoger tempo de noordzijde van het station (het Stationsgebied
en het Mondriaanplein) worden getransformeerd tot een aantrekkelijk verblijfsgebied.
Daarnaast zal de mogelijkheid worden bekeken om de traverse door te trekken naar de
Wagenwerkplaats, waardoor de wijkverbinding tussen De Berg en het Soesterkwartier voor
inwoners verbetert.
• Bovenduist wordt de meest duurzame wijk van Amersfoort. De wijk zorgt onder andere
voor zijn eigen energie en levert energie voor andere delen van Vathorst. We zetten in op
een hoog niveau van bereikbaarheid van de wijk en realiseren nog voordat de woningen
gebouwd worden, de (algemene) voorzieningen, voet-, fiets- en openbaar vervoer
verbindingen.
• We streven ernaar om in Bovenduist ruim meer dan 3.000 woningen in een goede mix te
realiseren.
• De hoogbouwvisie is het startpunt en waar we wensen kunnen we deze ruimer
interpreteren. Hierbij gaat het om maatwerk waarbij altijd zorgvuldig afgewogen wordt wat
inpasbaar is. We hebben daarbij nadrukkelijk respect voor de participatie van inwoners, de
natuur en de leefbaarheid in de omgeving.
• We bouwen natuurinclusief en conform het Convenant Duurzame Woningbouw. We werken
naar ambitieniveau goud toe.
• Bij de verkoop van gemeentelijke grond is duurzaam bouwen een belangrijke voorwaarde.
• Om het groen te beschermen bouwen wij in ieder geval niet in Stoutenburg-Noord,
Groot-Weede, Hoogland-West en Elisabeth Groen/Park Randenbroek, Waterwingebied,
Groengordel, Park Schothorst en het Waterwingebied.
• We zetten de co-creatie door met het burgerinitiatief van behoud Park Schothorst voor de
invulling van de Schothorsterlaan 88.
• De recreatieve groengebieden zoals Over de Laak en Hoogland West maken we recreatief
aantrekkelijk en veilig voor (hard)lopers en fietsers.
• We vragen het college te komen met opties voor prioriteitstelling van te ontwikkelen
gebieden binnen de verstedelijkingsstrategie van Amersfoort, zodat de gemeenteraad
hier verdere keuzes in kan maken. Daarnaast moeten we de mogelijkheden van externe
financiering onder andere door rijk en provincie aangrijpen en actief voor externe middelen
lobbyen.
• Een verkenning naar potentiële woon-werklocaties na 2030 voeren we uit. Bijvoorbeeld
naar de potentie die het gebied Isselt-Midden heeft voor verdichting, functiemenging of
transformatie. Op basis van de verkenning nemen wij verdere besluiten over wat er nodig is.
• Het grondbeleid van de gemeente Amersfoort zal in de komende periode tegen het licht
worden gehouden.

DIVERSE WIJKEN EN BUURTEN EN VOLDOENDE WONINGEN
De woningmarkt zit in Amersfoort, net als in overig Nederland, aardig op slot. Het is
in Amersfoort moeilijk om een passende woning te vinden. Er zijn te weinig huur- en
koopwoningen voor starters, en er komen te weinig passende woningen beschikbaar door de
beperkte doorstroming in de huidige situatie. Naast het bouwen voor de starters zelf, denken
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we ook aan appartementen van voldoende grootte die het aantrekkelijk maken voor ‘empty
nesters’ om te verhuizen, waarbij er meer grondgebonden woningen kunnen vrijkomen voor
bijvoorbeeld gezinnen. Het aandeel ouderen in de Amersfoortse bevolking zal de komende
jaren blijven stijgen en vraagt om specifiek bouwen voor ouderen. Ook dat bevordert de
doorstroom. We houden voldoende plek voor begeleid en beschermd wonen.
Vitale wijken en buurten met een divers woningaanbod waar voor iedereen een betaalbare
woning te vinden is, vinden wij belangrijk. Voldoende prettige ontmoetingsplekken en
gemeenschappelijke functies zorgen voor verbinding tussen mensen in de wijken.
Wachtlijsten voor sociale huur moeten korter worden door het blijven bouwen van sociale
huurwoningen. We stimuleren de bouw van nieuwe woningen in alle categorieën en voor alle
doelgroepen in alle wijken en dorpen in Amersfoort.
DIVERSE WIJKEN EN BUURTEN EN VOLDOENDE WONINGEN;
DIT DOEN WE CONCREET
• Het Deltaplan wonen blijft van kracht. Dat betekent dat er 35 % sociale huurwoningen en 20
% middeldure huurwoningen moeten worden gerealiseerd bij nieuwbouwprojecten.
• Wel gaan we het Deltaplan evalueren en specifiek kijken of de oppervlakte en grootte van
woningen nog voldoende kwaliteit biedt.
• In de prestatieafspraken willen we afspreken dat we van alle woningbouwcorporaties
verwachten dat zij geen sociale huurwoningen verkopen en dat de kwaliteit van
de woningen op orde is en daar zullen wij op toezien. Ook willen we samen met
woningbouwcorporaties investeren in de vitaliteit van wijken.
• Bij voorkeur wordt sociale huur gerealiseerd door de corporaties zodat er meer
mogelijkheden zijn deze woningen langer voor de doelgroep beschikbaar te houden.
• We vinden dat voor de diversiteit van woonwijken ook op de Lichtenberg het
Deltaplan zou moeten gelden. Daarom zorgen we ervoor dat met het nog te bouwen
appartementencomplex ook sociale en middeldure woningen gerealiseerd worden.
Daarnaast kan dit complex een toevoeging zijn voor de doorstroming in de hele wijk.
• Verder houden we vast aan het besluit van de raad voor zelfbewoningsplicht.
• We maken structureel geld vrij om de woningbouwopgave te versnellen.
• Ouderen die willen verhuizen gaan we extra ondersteunen. Met hulp bij verhuizen en door
beter te kijken naar wat ouderen nodig hebben in een nieuwe woning.
• We stimuleren de bouw van levensloopbestendige woningen en alternatieve woningen
en woonvormen zoals mantelzorgwoningen, kangoeroewoningen of gemeenschappelijk
wonen voor ouderen (bijvoorbeeld collectief particulier opdrachtgeverschap). Woonvormen
waarin het omzien naar elkaar bevorderd wordt. Omzien naar elkaar kan in een gemengde
woonvorm ook tot stand komen.
• We maken een leegstandsverordening om geen mogelijkheid onbenut laten. Wonen boven
en achter winkels, kamerbewoning voor studenten en het splitsen van woningen behoort tot
de mogelijkheden. Bij splitsing en kamerbewoning hebben we aandacht voor de rechten van
huurders en de impact daarvan op de buurt. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden bij het
verkrijgen van een vergunning hiervoor.
• We onderzoeken de kosten voor een koopgarantregeling om meer betaalbare koopwoningen
voor lagere inkomens te realiseren.
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OPVANG
Opvang en huisvesting gaan hand in hand. We zien dat de opgave voor het huisvesten van
kwetsbare groepen onverminderd groot is in Amersfoort. Een woningmarkt die onder druk
staat helpt daarin niet mee. Mensen die dak - of thuisloos raken moeten we goed opvangen.
Om doorstroming te bevorderen en herstel te bespoedigen richten we de maatschappelijke
opvang anders in. Daarnaast zien we ook een groep inwoners die vanwege hun complexe
problematiek langdurig dakloos zijn omdat ze moeizaam in buurten plaatsbaar zijn of omdat
ze niet in de opvang terecht kunnen. Ook voor hen willen wij de juiste huisvesting realiseren.
Wij vinden het belangrijk dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zo veel mogelijk
mee kunnen doen in de samenleving. De afgelopen jaren hebben wij ingezet om hulp en
ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving te bieden. Daarvoor is een sluitend
aanbod nodig zodat niemand tussen wal en schip valt.
OPVANG; DIT DOEN WE CONCREET
• Wij continueren de komende periode het programma wonen en zorg.
• Om in de maatschappelijke opvang naar 1 persoons kamers te groeien moeten we op zoek
naar een geschikte locatie binnen de stad omdat het Smallepad hierin niet kan voorzien.
• We zorgen voor huisvesting voor inwoners met complexe problematiek. Hierbij kan gedacht
worden aan bijvoorbeeld Skaeve Huse.
• Wanneer mensen dakloos worden, is er aandacht voor de gevolgen van huisdieren.
• Voor beschermd wonen en beschermd thuis wonen willen we dat de zorg 24/7
beschikbaar is.
• We realiseren extra opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld.

INCLUSIE
Iedereen is welkom in Amersfoort en moet zich veilig (kunnen) voelen, ongeacht leeftijd,
achtergrond, geloof, afkomst, LHBTIQA+ of seksuele geaardheid. In Amersfoort hebben we de
afgelopen periode de Regenboogagenda opgesteld in de strijd tegen uitsluiting, discriminatie
en racisme. Het uitsluiten en discrimineren van mensen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs
of op straat gediscrimineerd en buitengesloten worden is onacceptabel. Het verder bouwen
aan een inclusieve stad doen we samen met inwoners, onze maatschappelijke organisaties,
onderwijsinstellingen, werkgevers en iedereen die hieraan wil bijdragen.
Inclusie betekent ook dat we in onze gemeentelijke dienstverlening en informatie inclusief zijn
en dat deze toegankelijk blijft voor minder digitaal vaardige Amersfoorters.
Amersfoort heeft zich door de eeuwen heen opengesteld voor mensen die op de vlucht zijn
voor onderdrukking, vervolging en oorlogsgeweld. Dat willen we blijven doen, zoals op dit
moment de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
DISCRIMINATIE; DIT DOEN WE CONCREET:
• Discriminatie is onacceptabel. We zetten onze aanpak om discriminatie op de woningmarkt,
stages, het nachtleven en op de arbeidsmarkt te bestrijden voort. Om dat beter in beeld te
krijgen willen we vaker gebruik maken van mystery guests.
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• We zien graag een diverse afspiegeling van achtergronden en culturen terug in de
samenstelling van het gemeentelijke handhavers team. Ook willen wij dat graag zien bij het
politiekorps.
• Validisme (marginaliseren en stigmatiseren van mensen met een functiebeperking) wordt
serieus genomen als vorm van discriminatie.
• We gaan verder met de uitvoering van het VN verdrag Handicap. Amersfoort moet
toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke, auditieve of visuele beperking. Dit geldt voor
de openbare ruimte, openbare gebouwen en het openbaar vervoer.
• Amersfoort en door de gemeente gesubsidieerde organisaties voldoen aan Europese
toegankelijkheidswetgeving (WCAG).
• De openbare ruimte wordt veiliger voor mensen met een visuele beperking.
• Er komen meer gratis openbare toiletten.
• Amersfoort stimuleert openbare, gesubsidieerde instellingen zoals de bibliotheek en
buurthuizen om te zorgen voor een genderneutraal toilet.
• We worden een dementievriendelijke gemeente.
VLUCHTELINGEN; DIT DOEN WE CONCREET
• De gemeente blijft nadrukkelijk aandacht vragen voor het voorkomen van het uitzetten van
kinderen die hier geworteld zijn.
• We continueren de opvang van vluchtelingen.
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LHBTIQA+; DIT DOEN WE CONCREET
• Vergroten kennis en sensitiviteit over LHBTIQA+ bij wijkteamleden, medewerkers welzijn,
politieagenten, BOA’s en ouderen zorg.
• We zetten ons in voor een veilig LHBTIQA+ klimaat op scholen, sportverenigingen en andere
maatschappelijke organisaties.
• Samen met roze ouderen en bi-culturele LHBTIQA+ stellen we een actieplan op om inclusie
te verbeteren.
• In samenwerking met andere gemeenten uit onze regio werken we aan een meer inclusieve
regio.
GEMEENTE ZELF; DIT DOEN WE CONCREET
• Actief informeren en uitdragen van inclusieve stad (en regio). In uitingen en communicatie,
actief informeren over netwerken en meldpunten op het gebied van discriminatie,
toegankelijkheid en diversiteit.
• Belang van de inclusieve stad. Dit is nadrukkelijk een opdracht aan het gehele college om dit
binnen alle domeinen terecht te laten komen. Op alle terreinen is iedereen actief op antidiscriminatie, diversiteit en toegankelijkheid.
• De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. Diversiteit en inclusie wordt de norm binnen
de gemeentelijke organisatie, ook in het management. We blijven werken om ervoor te
zorgen dat er een inclusieve werkcultuur is en kijken hierbij nadrukkelijk naar bestaande
organisaties en initiatieven voor goede voorbeelden.
• Amersfoort zorgt voor een openbaar toegankelijk genderneutraal toilet op het
gemeentehuis.
• Bij inkoop en subsidie hanteren we diversiteit en inclusie als voorwaarde.
• Gemeentelijke informatie is toegankelijk voor iedereen (op B1-niveau, “minderheden” die
Nederlandse taal niet/mindermachtig zijn, minder validen, digitaal of papier).
• We hebben aandacht voor laaggeletterden en analfabeten.
• We bieden meer tijd en ruimte bij de loketten aan mensen met een licht verstandelijke
beperking. Ambtenaren en instanties doen kennis op over mensen met licht verstandelijke
beperking zodat we hen beter kunnen helpen.
• Gemeente dient in informatiemateriaal (ongeacht de boodschap) diversiteit en
gelijkwaardigheid uit te stralen.
• Amersfoort en door de gemeente gesubsidieerde organisaties gebruiken in hun
communicatie naar burgers een genderneutrale aanspreekvorm.
• Bij nieuwe straatnamen die naar personen verwijzen wordt diversiteit het uitgangspunt.
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KUNST, CULTUUR & EVENEMENTEN VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK
Amersfoort is een levendige, creatieve en kunstzinnige stad. We willen dat iedereen in
Amersfoort kan genieten van en meedoen aan een uiteenlopend en inspirerend cultureel
aanbod dat in de hele stad beschikbaar is. Cultureel en religieus erfgoed waarderen we als
inspiratiebron en als plek voor zingeving. Deze vormen een verbinding tussen het heden en
verleden.
Onze stad knispert van vitaliteit in een rijke cultuurhistorische omgeving. Kunst en cultuur
zijn voor iedereen toegankelijk. In onze stad moet er voldoende ruimte zijn voor kunstenaars
en creatieve lokale makers. De diversiteit van kunst, de makers, de instellingen en de culturele
sector werken versterkend en verbindend in een stad.
Creativiteit en vrijheid zijn kernwaarden van een open samenleving. Kunst en cultuur vormen
een onmisbare basis voor een leven in vrijheid, waarin nieuwe wegen kunnen worden verkend
en mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Kunst en cultuur zetten aan tot reflectie, maken
emoties los, ontroeren en ontregelen. Ze wijzen de weg naar transformatie, verandering
en innovatie die de samenleving nodig heeft om te overleven en te bloeien. We willen
nadrukkelijk de cultuursector betrekken bij maatschappelijke vraagstukken waar het draait
om transformatie. Daarnaast vinden we een eerlijke beloning belangrijk in de kunst- en
cultuursector. Iedereen moet kunnen voldoen aan de fair practice code.
Amersfoort staat qua cultuuraanbod op de 27e plek (bron: Atlas van Gemeenten) in Nederland.
Dat vinden wij te laag. We willen daarom een schaalsprong maken waarbij het aanbod groeit
naar de positie en omvang van onze stad. We zetten daarom actief in op het zoeken naar
middelen van derden zoals rijk, provincie, of fondsen.
We koesteren onze instellingen; groot en klein en vinden het van belang dat onze subsidies
breed toegankelijk zijn voor organisaties.
De gezelligheid, samenhorigheid van Amersfoort als Festivalstad zetten wij voort. Bij een
goed cultuuraanbod hoort een bruisend nachtleven. Wij gaan kijken hoe we het nachtleven
in Amersfoort bruisend maken met aandacht voor een fijn woonklimaat voor inwoners in de
binnenstad.
CULTUUR EN KUNST; DIT DOEN WE CONCREET
• We gaan de brandweerlocatie en/of huidige stadhuislocatie nader onderzoeken om een
gezamenlijk podium te realiseren. We nemen deze collegeperiode een besluit over de locatie.
• We ondersteunen het initiatief van Flehite om zich om te vormen tot een nieuw
stadsmuseum.
• Het Rietveld paviljoen blijft behouden en wordt breed ingezet voor de Amersfoortse
kunstenaars, conform het eerdere onderzoek van de kwartiermakers.
• We breiden het aantal broedplaatsen voor kunstenaars en creatieve starters uit en maken
hierbij beter gebruik van lege terreinen en panden die ruimte bieden voor experimenten in
kunst en cultuur.
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• De toegankelijkheid van theaters en cultuurcentra wordt verbeterd
• We herzien het toetsingskader voor subsidies aan de cultuursector. Om bijvoorbeeld de 6040 regeling of de eis over innoveren aan te passen.
• De flitsimpuls zetten we voort en we kijken hoe we deze breder kunnen inzetten.
• Voor een laagdrempelig cultuuraanbod in de wijken trekken we middelen uit.
• We willen brede cultuureducatie en een breder cultuuraanbod op gebied van
podiumkunsten.
• Cultuureducatie wordt breed toegankelijk gemaakt voor kinderen. Per leerling komt er
structureel meer geld beschikbaar.
• We blijven muziekonderwijs en kunstonderwijs ruimhartig ondersteunen.
• Er komen cultuurcoaches voor kinderen die de verbinding leggen tussen club, school en de
wijk.
• Het Jeugdcultuurfonds brengen wij beter onder de aandacht.
• We blijven investeren in verenigingen en amateurkunst.
• We verrijken de openbare ruimte met beeldende kunst en Street art.
• Er komt een wethouder kunst en cultuur.
EVENEMENTEN/FESTIVALS; DIT DOEN WE CONCREET
• We blijven zorgen voor een bruisend festivalaanbod en trekken hier ook middelen voor uit.
• Bij festivals hebben we aandacht voor de impact op het milieu, de natuur, de omgeving en de
spreiding over de stad.
• Er zal een toetsingskader worden opgesteld voor het verlenen van vergunningen of subsidies
aan evenementen met dieren.
ERFGOED; DIT DOEN WE CONCREET
• We maken meer capaciteit vrij voor monumentenzorg om inwoners en eigenaren van
monumenten te ondersteunen en we verhogen het subsidiebudget.
MEDIA; DIT DOEN WE CONCREET
• We behouden onze journalistieke regelingen. Door de subsidie worden projecten die
vernieuwing en/of zich richten op jongeren in het lokale medialandschap gestimuleerd. We
kijken of we dit regionaal kunnen doen.

SPORT EN BEWEGEN
Voor alle inwoners en bezoekers is er een kwalitatief hoogwaardig, innovatief en divers
aanbod van sportvoorzieningen nu en in de toekomst. We continueren de beweging dat
sportaccommodaties multifunctioneel zijn waardoor meerdere clubs en organisaties er
gebruik van kunnen maken.
We vinden het van belang dat alle Amersfoorters van jongs af aan in aanraking komen met
sport. Sporten en bewegen is tenslotte gezond en je leert er sociale vaardigheden. Waar
deelname niet vanzelfsprekend is, stimuleren wij dit. Het behoud van het jeugdsportfonds,
de buurtsportcoaches en Kies je Sport zijn voor ons daarom belangrijk. Wij blijven dan
ook inzetten op breedtesport ook voor mensen met een beperking. Het is van belang dat
sportvoorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Voor clubs is ook de talentontwikkeling
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van belang. Breedtesport en topsport kunnen niet zonder elkaar en zijn beide belangrijk voor
sportverenigingen.
Naast sporten bij een vereniging kun je ook bewegen in de openbare ruimte. De openbare
ruimte in de wijken is geschikt en aangelegd om een rondje te kunnen hardlopen, wandelen of
een potje voetbal te kunnen spelen met je vrienden. Bij de inrichting van de openbare ruimte
houden we rekening met bewegen.
SPORT EN BEWEGEN; DIT DOEN WE CONCREET
• We zoeken mogelijkheden om sport en bewegen in te zetten als preventiemiddel in het
sociaal domein.
• Om de kracht van sport en bewegen optimaal te benutten, verbinden we meerdere
beleidsterreinen aan sport en bewegen zoals ruimtelijke ontwikkeling, onderwijs en sociaal
domein.
• We maken een lange termijnvisie op sportaccommodaties. We kijken hierbij 20 jaar vooruit.
Verduurzaming is hierbij van groot belang.
• We stimuleren sterke sportverenigingen en samenwerking/samengaan van
sportverenigingen.
• Samen met sportverenigingen gaan we in gesprek over alcoholgebruik, roken en gezonde
voeding.
• We werken aan de bekendheid van de ondersteunende maatregelen zoals het
jeugdsportfonds. Want we vinden het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten en een
zwemdiploma kunnen halen.
• We ondersteunen sportverenigingen met het werven van vrijwilligers.
• Nieuwe sportvelden worden zo groen en natuurinclusief als mogelijk aangelegd. Bij het
beheren ervan wordt geen gif gebruikt.
• Rubbergranulaat op sportvelden gaan we uitfaseren en vervangen door milieuvriendelijkere
alternatieven op het moment dat deze toe zijn aan vervanging.
• Zwembad Hoogland blijft in Hoogland bij eventuele verplaatsing. Dit mag niet ten koste
gaan van waardevolle natuur.
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WELZIJN
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WELZIJN EN SOCIALE
RECHTVAARDIGHEID
SOCIAAL DOMEIN
Amersfoort is een inclusieve stad waar mensen zichzelf kunnen zijn en zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Een stad waar niemand tussen wal en schip valt. En waar de welvaart en het
welzijn zo rechtvaardig mogelijk wordt verdeeld. Wij zetten de integrale aanpak in het sociaal
domein – zoals ook beschreven in het beleidskader inclusieve stad – voort. Wij geven prioriteit
aan een preventieve aanpak. De komende jaren maken wij van de gezondheid van onze
inwoners een speerpunt en blijven we inzetten op preventie; voorkomen is namelijk beter
dan genezen. Hierbij hebben wij aandacht voor verschillen in gezondheid tussen inwoners
en concentreren onze inzet hiervoor in de wijken waar dit het hardst nodig is. Inwoners die
zelf niet kunnen voorzien in hun inkomen krijgen ondersteuning op maat. Ondersteuning,
informatie en zorg bieden wij waar mogelijk wijkgericht.
ZORG; DIT DOEN WE CONCREET
• We koppelen organisaties in de wijk aan elkaar en vergroten de samenwerking tussen hen.
Denk hierbij aan het wijkteam, scholen, sportclubs, culturele organisaties, speeltuinen,
wijkcentra en gebedshuizen.
• We hebben vertrouwen in onze professionals om te doen wat nodig is om problemen
op te lossen en passende zorg te bieden aan onze inwoners. We schuwen hierbij geen
onorthodoxe oplossingen.
• Continuïteit binnen de hulpverlening vinden we van belang. Ook dat mensen die zorg
ontvangen zoveel mogelijk met vaste gezichten te maken krijgen. We blijven daarom ook
inzetten op een nauwe samenwerking tussen zorgaanbieders.
• Ook hebben wij vertrouwen in onze inwoners die zorg nodig hebben. Eigen regie blijft
een uitgangspunt in het bieden van passende zorg en het toekennen van een PGB. En bij
het maken van nieuw beleid blijven wij de groepen om wie het gaat, altijd betrekken als
volwaardige gesprekspartner.
• We waarderen nabuurschap en inwoners die vrijwilliger of mantelzorger ( jong & oud) zijn
en faciliteren en ondersteunen hen waar mogelijk.
• De bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner wordt vergroot.
• We gaan door met het inzetten van ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling van nieuw
beleid.
• Mensen met hulpvragen moeten makkelijker en laagdrempeliger geholpen worden. We
kijken de komende periode wat er verder voor nodig is om dit te realiseren.
• De sociale kaart willen we verrijken en verbreden met de vrijwilligersinitiatieven op het
gebied van zorg.
• Om de kwaliteit van onze zorg en hulpverlening te verbeteren willen we de komende periode
ook gebruik maken van klantreizen. Waarbij de mens en zijn of haar behoefte aan hulp
centraal staat. Met deze klantreizen wordt helder waar kwaliteit of organisatie van zorg of
hulpverlening kan worden verbeterd.
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• We willen snelle en adequate hulp bieden bij vragen, ook om te voorkomen dat er
onbedoelde zorgfraude ontstaat. We blijven wel alert op misbruik van zorgfraude. We zorgen
voor controle en maken goede afspraken met zorgaanbieders om dit te voorkomen.
• We zetten het maatwerk voor gedupeerden van de toeslagenaffaire en hun kinderen voort.
• Als gevolg van het abonnementstarief zien wij dat er een aanzuigende werking is van hoge
inkomensgroepen die gebruik maken van huishoudelijke hulp. Hoewel dit een gevolg is
van landelijke wetgeving, vinden wij dit een onwenselijke ontwikkeling. Wij zullen daarom
aanvragen van mensen die deze hulp zelf kunnen betalen gaan ontmoedigen.
• We blijven initiatieven vanuit de stad om het AED netwerk verder uit te breiden,
ondersteunen.

JEUGDHULP
De jeugd heeft voor ons de toekomst en ieder kind in Amersfoort moet gezond, kansrijk
en veilig op kunnen groeien. Met de meeste kinderen en jongeren gaat het in Amersfoort
gelukkig goed. Daar zijn we blij mee en dat willen we zo houden. Toch merken opvoeders en
docenten dat corona een groot effect op opgroeiende kinderen heeft gehad. Deels wordt dit
goedgemaakt door het Nationaal Programma Onderwijs, maar we houden er rekening mee
dat een deel van de effecten blijvend is. We moeten hier in de komende periode aandacht voor
houden.
Wanneer kinderen jeugdhulp nodig hebben dan willen we dat deze snel beschikbaar is. Door
de grote tekorten en bezuinigingen in de jeugdhulp zijn er langere wachtlijsten, met name in
de specialistische jeugdhulp, ontstaan. Hierdoor komt de noodzakelijke hulp in het geding. De
tekorten zijn zo groot dat die niet door de gemeente alleen kunnen worden gecompenseerd.
We zullen een beroep moeten blijven doen op het Rijk voor meer middelen.
JEUGDHULP; DIT DOEN WE CONCREET
• We hebben de ambitie om de wachtlijsten bij met name de complexe problematiek terug te
dringen en trekken hiervoor middelen uit.
• Bij voorkeur groeien kinderen zo veel mogelijk thuis op. We zetten dan ook in op het
verminderen van het aantal gedwongen uithuisplaatsingen. Klachten en eventuele
misstanden binnen de jeugdhulp worden gehoord en opgevolgd.
• We zien dat voor sommige jongeren binnen de jeugdhulp de stap naar volwassenheid (van
18- naar 18+) moeizaam gaat, wat kan leiden tot dakloosheid. Wij blijven ons ervoor inzetten
om dit te voorkomen door jongeren tijdig de juiste hulp te bieden.
• We blijven investeren in toegankelijk jongerenwerk. Daarbij onderzoeken we de
mogelijkheid om als gemeente Amersfoort een Maatschappelijke Diensttijd traject aan te
bieden voor jongeren die uitvallen op school en/of werk.
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INKOMENSONDERSTEUNING
Wij willen dat onze inwoners geen zorgen hebben over bestaanszekerheid. De nasleep van
de coronapandemie, stijgende prijzen van energie, wonen en voedsel drukken zwaar op een
grote groep mensen. We zien dit met name bij de huishoudens met oudere kinderen. Dit kan
van tijdelijke aard zijn, maar we zien ook in Amersfoort huishoudens die langdurig in armoede
leven. Dat willen wij doorbreken. Niemand mag tussen wal en schip vallen. Wij continueren de
maatwerkaanpak voor de meest kwetsbaren. Ook blijft ons armoedebeleid ruimhartig waarbij
onze minimaregelingen begrijpelijk en toegankelijk zijn en waarbij we samenwerken met al
onze sociale partners in de stad. Jongeren hebben onze speciale aandacht. We zien werk als
een middel voor zelfstandigheid. De participatiewet moet hierin ondersteunend zijn en geen
belemmering. Waar dat het geval is zullen we verder gaan dan de regels van de wet.
We blijven uitgaan van vertrouwen in de mens. Mensen zijn bij ons geen nummer maar een
persoon en verdienen een kans om een nieuwe start te maken zonder schulden.
INKOMENSONDERSTEUNING; DIT DOEN WE CONCREET
• We realiseren een Werkcentrum waar alle inwoners uit de arbeidsmarktregio Amersfoort
terecht kunnen voor advies, ondersteuning en inspiratie over werk, scholing en loopbaan.
• We zoeken naar ruimte binnen de participatiewet voor vrijwilligerswerk en opleiding.
• We verwachten geen tegensprestatie en bieden ondersteuning wanneer inwoners
mantelzorger of vrijwilliger worden.
• De actiefpremie blijft bestaan.
• Bij aanbesteding kijken we naar inschrijvingen die participatiebanen bieden of banen voor
nieuwkomers.
• De gemeente komt met een plan om te voorkomen dat armoede wordt doorgegeven van
generatie op generatie.
• We maken een plan om verborgen armoede aan te pakken.
• We geven meer bekendheid aan de bestaande regelingen voor minima.
• Kinderen van minima die een ID kaart aanvragen, hoeven hiervoor niet te betalen.
• We voorkomen schulden bij jongeren: we helpen 18+ met het beheren van hun inkomen met
als doel dat zij dit in de toekomst zelfstandig kunnen doen.
• Jongvolwassenen komen niet op straat door de kostendelersnorm. We leveren maatwerk in
afwachting van de aanpassing van het Rijksbeleid.
• We zetten het huidige minimabeleid voort inclusief huiswerkbegeleiding en Individuele
Inkomenstoeslag (ITT). We hebben daarbij extra aandacht voor de inkomenspositie van
gezinnen met oudere kinderen.
• We onderzoeken hoe we ruimhartiger om kunnen gaan met giften voor mensen in de
bijstand.
• Als corona nog leidt tot inkomensproblematiek, verhelpen we dit waar mogelijk.
• Voor minima verkennen we de mogelijkheid van een fietsenregeling.
• We gaan door met de maatwerk vangnetregeling en voegen extra middelen toe om de
kosten van de energiearmoede op te vangen.

31

ONTMOETING
Om de sociale cohesie tussen onze inwoners te bevorderen willen we dat er zowel binnen als
buiten voldoende ontmoetingsplekken zijn. We bekijken per wijk wat er nodig is zowel voor
ontmoeting binnen als buiten.
ONTMOETING; DIT DOEN WE CONCREET
• De komende periode willen we in een of meerdere wijken een proef starten door een
integraal wijkgebouw te realiseren waarin ontmoeting en andere maatschappelijke functies
(huisarts, wijkteam, informatiewinkel, GGD) worden gehuisvest. Hierbij sluiten we aan bij
bestaande voorzieningen.
• Het buurtbudget is een goed middel om ontmoeting in wijken te stimuleren. Het budget
dat hiervoor beschikbaar is houden we in stand. De voorwaarden waaronder deze
worden toegekend, houden we de komende periode tegen het licht in overleg met de
buurtbudgetcommissies.

EEN VEILIG AMERSFOORT
Amersfoort is een stad waar iedereen zich thuis en veilig moet kunnen voelen. Voor die
veiligheid zijn we samen met inwoners, bedrijven en alle partners die preventief of repressief
aan veiligheid werken verantwoordelijk.
We zijn als stad de afgelopen jaren flink gegroeid. Dat heeft veel positieve effecten op de
stad, maar heeft het ook gezorgd voor problemen die voorkomen in een grote stad. Grote
maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving en in onze stad, zoals woningnood en
digitalisering, hebben gevolgen voor de veiligheid van onze inwoners. Er zijn zorgen over
kansarm opgroeien, scherpere tegenstellingen, toenemend geweld tegen gezagsdragers en
cybercriminaliteit. We hebben te maken met groepen inwoners die kwetsbaar of gevoelig zijn
en daardoor of slachtoffer worden of de criminaliteit ingezogen worden.
Zo is ondermijning, bijvoorbeeld niet meer weg te denken in Amersfoort. Hierop is extra inzet
noodzakelijk. In de aanpak hiervan gaat het om het voorkomen dat mensen in de criminaliteit
komen, het doorbreken van criminele netwerken en verdienmodellen en het bestraffen en
beschermen van kwetsbare mensen. Om tegen te gaan dat georganiseerde criminaliteit onze
veilige samenleving ondermijnt, is zowel een landelijke als een regionale en lokale aanpak
nodig met gemeenten, politie, Openbaar Ministerie (OM), maar ook met ondernemers en
buurtbewoners. We werken als Amersfoort samen met het Regionale informatie- en expertise
centrum (RIEC) in de aanpak van ondermijning
We zetten komende jaren extra in op preventie. Samenwerking tussen organisaties,
voorlichting en het weerbaar maken van mensen, zijn hierbij van belang. Er komt meer
aandacht voor de oorzaken van criminaliteit en het voorkomen van criminaliteit, bijvoorbeeld
door te investeren in de weerbaarheid van jongeren in kansarme situaties. Ook zet we in op
preventie door goed en zinvol jongerenwerk en voldoende opbouwwerkers. We vinden het van
belang om, liefst proactief, gerichte ondersteuning aan te bieden aan ouders met kinderen en
pubers die dreigen af te glijden.
We willen niet dat kwetsbare jongeren de criminaliteit instappen. We zullen een
persoonsgerichte aanpak met hen en partners moeten vormgeven en dat ook op tijd doen.
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VEILIGHEID; DIT DOEN WE CONCREET
• In de wijken voeren we de komende jaren gezamenlijk met inwoners, buurtmoeders en
-vaders, straatambassadeurs en jongerenwerk, wijkgesprekken over veiligheid.
• We willen dat wijkagenten meer zichtbaar aanwezig zijn.
• We zetten in op meer gemeentelijke handhavers.
• We zijn alert op etnisch profileren en nemen maatregelen om dit te voorkomen.
• Op scholen willen we dat er extra aandacht geven wordt over de risico’s van alcohol, drugs,
roken, lachgas en straatintimidatie.
• Ook zullen we kwetsbare jongeren vroegtijdig bijstaan wanneer zij bijvoorbeeld dreigen af te
glijden in de criminaliteit. We maken samen met de jongeren zelf, jongerenwerkers, scholen
en ouders plannen zodat iedereen een perspectief heeft voor een daginvulling.
• We zetten extra capaciteit in om georganiseerde misdaad, zoals witwassen, drugshandel,
gedwongen prostitutie en mensenhandel te signaleren en te voorkomen door preventieve
maatregelen te treffen. Ook willen we betrokkenen die uit de criminaliteit willen stappen
ondersteunen.
• Voor gebruik van cameratoezicht geldt een zorgvuldige afweging tussen privacy en
veiligheid. De inzet van dergelijk toezicht wordt geëvalueerd en de gemeenteraad krijgt
meer invloed op de duur en inzet van deze middelen
• Cybercriminaliteit zetten we hoog op de agenda. We geven voorlichting aan kwetsbare
groepen.
• Bij politie, jeugdzorg, scholen, dierenartsen en sociale wijkteams wordt extra aandacht
besteed aan het herkennen en melden van geweld in de thuissituatie tegen zowel mensen
als dieren. We erkennen de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling en we
hebben hier aandacht voor.

PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS
Kansengelijkheid in het onderwijs is voor ons het uitgangspunt. Wij willen dat iedereen goed
onderwijs krijgt in goede scholen. Doorgaande leerlijnen, verlengde schooldagen, voorschoolse
educatie en het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp helpen
daarbij. We continueren het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs, het ABC programma
en de aanpak van laaggeletterdheid. Ook de aanpak voorschoolse educatie zetten wij voort
omdat we het belangrijk vinden dat alle peuters naar een betaalbare voorschoolse opvang
kunnen.
De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat er sprake is van kansenongelijkheid in
het onderwijs. Kinderen met dezelfde capaciteiten maar met een verschillende achtergrond
krijgen niet dezelfde kansen. Zo krijgt niet iedereen de kans op het beste uit zichzelf te halen
waardoor er achterstanden ontstaan die moeilijk ingehaald kunnen worden.
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WPRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS; DIT DOEN WE CONCREET
• We zetten in op multifunctionele onderwijsgebouwen in het primair en voortgezet
Onderwijs waar onderwijs en aanpalende functies (bijvoorbeeld zorg of opvang) in één
gebouw terecht kunnen. We realiseren Integrale Kindcentra (IKC) zodat een gezamenlijke
visie op het jonge kind neergezet kan worden en ook om de overgang naar de basisschool te
vergemakkelijken.
• We gaan voor een helder en eerlijk aanmeldbeleid en accepteren geen voorinschrijvingen
meer.
• De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp verbeteren we. Desnoods door
ontschotting van middelen. De inzet van een social worker faciliteren wij.
• De rol van bibliotheken in de aanpak laaggeletterdheid versterken wij.
• In samenwerking met het onderwijs continueren we de Zomerschool voor kinderen met
leerachterstanden.
• We stimuleren digitaal onderwijs voor langdurig zieke kinderen of kinderen met een
beperking.
• Iedereen moet mee kunnen doen met activiteiten, daarom moet de vrijwillige ouderbijdrage
echt vrijwillig zijn.
• De extra schooldag voor nieuwkomers omarmen wij en zetten wij voort.
• We stimuleren gezonde schoolkantines en gezonde lunch op school.
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BEROEPSONDERWIJS, HOGER ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT
Amersfoort heeft een sterke sector beroepsonderwijs waar we trots op zijn. Veel van onze
inwoners zijn of worden opgeleid in het mbo. Studenten van het mbo zijn het fundament
van de samenleving. Er is een groot aanbod van opleidingen: van beveiliger, verpleegkundige,
monteur tot doktersassistenten. Van het leggen van zonnepanelen tot het ontwerpen van een
stoel, van logistiek medewerker tot verzorgende; voor iedere mbo-student is er een goede baan
te vinden.
We vinden het daarbij van groot belang om ook werkgelegenheid te faciliteren in
toekomstgerichte marktgroepen. Want we willen graag dat de in Amersfoort opgeleide
studenten van het mbo hier ook een baan vinden. Zonder praktisch geschoolden bouwen
we geen huizen, krijgen we de energietransitie niet van de grond en kunnen we niet de zorg
bieden die nodig is.
BEROEPSONDERWIJS, HOGER ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT;
DIT DOEN WE CONCREET
• Samen met de partners in de regio gaan we personeelstekorten in bepaalde sectoren tegen.
• We faciliteren mbo-stageplekken en stimuleren bedrijven (die voor de gemeente werken) dit
ook te doen.
• De sectoren bouw, ICT, Geo en Water (Earth Valley) worden verbonden met onze mbo’s en het
hbo in Amersfoort.
• We continueren onze deelname in de Utrecht Talent Alliantie.
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SAMEN
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WE DOEN HET SAMEN:
GOED SAMENSPEL EN IN
GESPREK
BESTUURSSTIJL EN SAMENWERKING MET DE STAD
Wij gaan vroegtijdig het gesprek aan met inwoners van jong tot oud. Wij maken dilemma’s
inzichtelijk en bewaken dat verschillende opvattingen aan bod komen en meegenomen
worden in de belangenafweging. We gaan uit van de kracht van de samenleving en willen met
onze inwoners samenwerken. Dit doen wij vanuit een open houding en vertrouwen in elkaar.
Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie en
een open en transparante overheid. Die laat zien hoe besluiten tot stand zijn gekomen, op
basis van welke informatie en welke afwegingen daaraan ten grondslag hebben gelegen.
Wij zijn ons bewust van de voorbeeldfunctie die raad en college hebben op het gebied van
omgangsvormen. We vinden dit onderwerp van groot belang en maken hier een eigenstandige
portefeuille bestuurlijke vernieuwing van.
We bepalen met elkaar in de wijken hoe wij kunnen komen tot de gewenste leefbaarheid en
sociale rechtvaardigheid binnen de ecologische grenzen. Hiervoor hebben wij geen blauwdruk.
Wijken zijn verschillend en hebben verschillende vertrekpunten en behoeften. Dat moet ook
tot uitdrukking komen in de aanpak. Wij doen extra ons best om aan te sluiten leeft bij mensen
in wijken en buurten. We zijn daarom herkenbaar en structureel aanwezig in de wijken en
dorpen en we sluiten we aan bij de initiatieven die mensen zelf nemen en versterken die.
BESTUURSSTIJL EN SAMENWERKING MET DE STAD; DIT DOEN WE CONCREET
• Als bestuur zijn wij regelmatig (via inloopspreekuren, bezoeken) in de wijken aanwezig. Wij
zetten de stadsgesprekken voort; ontmoeten, praten en luisteren staan daarbij centraal.
• Nieuwe vormen van samenwerking die een aanvulling zijn op de lokale democratie – zoals
een gelote burgerraad – juichen wij toe. Deze vormen zijn wat ons betreft geen (eenmalige)
experiment, maar een structureel onderdeel van de participatieaanpak.
• Ook willen wij de stem van de jeugd horen en zoeken deze actief op. We stimuleren
kinderwijkraden, een kinderburgemeester en jongerenraden.
• Voor alle wijken willen wij - in lijn met de ervaringen die zijn opgedaan bij de
wijkperspectieven Liendert en Soesterkwartier - met de bewoners en partijen in een wijk een
toekomstperspectief opstellen. Om zo met elkaar te bepalen welke vraagstukken er spelen.
• Om te zorgen voor een integrale aanpak continueren en intensiveren we het gebiedsgericht
werken.
• We ondersteunen en faciliteren initiatieven uit de samenleving waarbij het belangrijk is dat
ze een aanspreekpunt op het stadhuis hebben.
• Wij bieden ruimte aan inwoners, organisaties en bedrijven om een bijdrage te leveren aan
de gewenste ontwikkeling van de stad. Wij stimuleren dit in de vorm van experimenten. We
zullen voor deze experimenten de komende jaren ook middelen vrijmaken.
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• We staan ervoor open uitgedaagd te worden en zullen ieder initiatief daartoe samen met
de initiatiefnemer onderzoeken. Van belang daarbij zijn draagvlak onder de betrokkenen en
meerwaarde voor de lokale gemeenschap. Bijvoorbeeld right to challenge.
• De manier waarop raad, bestuur en organisatie met elkaar samenwerken, versterken wij.
Aan de hand van onder andere goede voorbeelden willen wij met elkaar het gesprek voeren
over hoe wij gezamenlijk kunnen komen tot een optimale samenwerking met inwoners en
partijen in de stad.
• We zorgen voor zichtbare verwijzingen bij projecten in de openbare ruimte zodat inwoners
proactief geïnformeerd worden en kunnen meedenken. Een QR code zou hierbij een middel
kunnen zijn.
• We gebruiken alleen algoritmen die getoetst zijn op mensenrechten en non- discriminatie.
Ze zijn voorspelbaar en controleerbaar.
• We maken zoveel mogelijk gebruik van open data; we gaan hier verantwoord en bewust
mee om.

SAMENWERKING MET ANDERE OVERHEDEN
De komende jaren bouwen wij de goede relaties met omliggende gemeenten, de regio,
stad Utrecht, de provincie, het rijk en de Metropool regio Amsterdam verder uit. We zoeken
naar opgave gerichte samenwerking, daar waar die het meest doelmatig en effectief is. Dat
kan betekenen dat we op verschillende vraagstukken in diverse verbanden samenwerken.
Bijvoorbeeld als het gaat over mobiliteit, wonen en economie is de samenwerking met de stad
Utrecht van belang. Samenwerking in het sociaal domein kan binnen de regio Amersfoort
blijven. Om de samenwerking tussen de regio Amersfoort en de regio Utrecht te verstevigen
maken we sinds kort deel uit van de Metropool Regio Utrecht (MRU). We delen tenslotte
dezelfde opgaven, zijn sterk met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig om investeringen
aan te trekken.
Naast het feit dat samenwerking met anderen noodzakelijk is vanuit een inhoudelijk oogpunt
is het punt van schaalgrootte in de samenwerking met het rijk steeds belangrijker. Om de
opgaven in de stad te realiseren is financiering van buiten erg belangrijk geworden.
Zo zijn we het afgelopen jaar aangesloten bij de Woondeal van de U16. Doel van de deal is om
tot 2030 23 duizend extra woningen te bouwen, in negen gemeenten (regio inclusief Barneveld
en Nijkerk). Met de woondeal kunnen wij meer aanspraak op middelen maken.
Met de recent verkregen status van ‘Grootschalig woningbouwgebied Amersfoort’ hebben
we een goede positie bemachtigd om middelen te verkrijgen voor randvoorwaardelijke
maatregelen die samenhangen met grootschalige woningbouw. Het gaat dan met name om
maatregelen die de ontwikkeling van woningen mogelijk maakt bijvoorbeeld infrastructurele
maatregelen en vergroening. Het gaat om de ontwikkeling van de Spoorzone (De Hoef en LES)
en de A1 zone (Vathorst Bovenduist).
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De gemeenteraad moet bij bovenregionale opgaven haar kaderstellende rol kunnen vervullen.
De raad moet tijdig en volwaardig aangeven wat zij belangrijk vindt voor vraagstukken
die Amersfoort met andere gemeenten en/of de provincie afspreekt, dit verbetert de
democratische controle.
SAMENWERKING MET ANDERE OVERHEDEN; DIT DOEN WE CONCREET
• We werken verder aan de MRU.
• We vragen middelen aan bij het rijk in het kader van de grootschalige woningbouwlocaties
om de bouw van woningen tot 2040 mogelijk te maken.
• We zitten aan tafel bij de VNG, de G40 en het rijk.
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UITVOERING: FINANCIËN
BEGROTINGSBELEID
We staan voor een gezonde financiële positie van Amersfoort voor nu en in de toekomst.
Daartoe voeren we een solide financieel beleid dat zich kenmerkt door een begroting die
in evenwicht is, met een buffer voor onvoorziene situaties. In dit coalitieakkoord kiezen wij
ervoor gericht te investeren in een groen en sociaal Amersfoort waarbij we leven binnen de
grenzen van onze aarde, een thuis voor iedereen, welzijn en sociale rechtvaardigheid en goed
samenspel en in gesprek, belangrijk vinden.
In financiële zin vertrekken we in ons akkoord vanuit de drie belangrijkste financiële ijkpunten:
een begroting die ieder jaar materieel in evenwicht is, een begroting met een structureel
overschot dat tussen de 0,5 en 1% van het begrotingstotaal ligt en een weerstandsratio van
tussen de 1,2 en 1,5.
De financiële ijkpunten betrekken we op de jaren 2023 tot en met 2025. Het overschot van 2021
dat naar de saldireserve (ook wel algemene reserve genoemd) is gegaan, zorgt voor een grotere
saldireserve dan nodig voor de gewenste weerstandscapaciteit. Het financieel beleid van de
weerstandsratio is er zowel op gericht om een tekort aan de saldireserve aan te vullen, als ook
om te voorkomen dat geld wordt opgepot bij een te groot saldireserve. Dit biedt ons de ruimte
om de komende jaren te gebruiken om te investeren in de beschreven prioriteiten. Weliswaar
kan dit er toe leiden dat een jaar niet voldaan wordt aan het ijkpunt van het structurele
financiële overschot, maar de begrotingen zijn materieel in evenwicht doordat de uitgaven
gelijk zijn aan de inkomsten vermeerderd met de gelden uit het de algemene reserve die nodig
zijn voor onze prioriteiten.
De verwachting is, op basis van de recente meicirculaire van het gemeentefonds, dat 2026
financieel een heel ander jaar wordt qua financiering vanuit het rijk dan we tot nu toe kennen.
We krijgen dan een substantieel lagere vergoeding van het Rijk. Dat is niet realistisch. We
weten dat zowel de VNG als het rijk maatregelen willen nemen om ervoor te zorgen dat we
voldoende geld krijgen om onze taken uit te kunnen voeren. Daarom gaan we er van uit dat
de groei van het gemeentefonds in 2026 niet wezenlijk anders zal zijn dan in 2025. Daarbij
veronderstellen we ook dat de opschalingskorting voor de helft afgeschaft wordt. Dit nemen
we mee als risico, want de kans bestaat dat de opschalingskorting gewoon doorgaat. We zullen
die ontwikkelingen de komende tijd nauwgezet volgen en de raad zo spoedig mogelijk hierover
informeren en zo nodig een voorstel doen om bij te sturen.
Vanwege de inflatie en prijsstijgingen kijken we kritisch naar de OZB verhoging. In 2023
passen we een prijsindexatie van 2% op de belastingen toe. In de jaren daarna maken we bij de
kadernota een afweging over de indexatie van de OZB.
Als er extra financiële ruimte ontstaat, kijken we eerst naar de prioriteiten in ons akkoord.
Indien er geen financiële ruimte is en er omgebogen moet worden, doet het college hiervoor
een voorstel aan de raad. Daarbij kan geput worden uit de opbrengst van de ambtelijke
financiële verkenningen die begin 2022 aan de raad gepresenteerd zijn.
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We hebben een fonds gevormd om, zodra zich mogelijkheden van cofinanciering voor doen, er
voor te zorgen dat het rendement op onze uitgaven wordt vergroot.

ONZEKERHEDEN EN RISICO’S
Dit coalitieakkoord is geschreven in een roerige tijd. Dit kan betekenen dat de loon- en
prijsstijgingen de komende jaren hoger kunnen uitvallen dan eerder gedacht. We merken nu
al dat investeringen in met name de fysieke sector (flink) duurder uitvallen. Grondexploitaties
kunnen tegenvallen door de stijgende rente. Voor 2023 gaan we uit van een loon/prijsindex van
3,5%. Voor die sectoren die in grote mate last hebben van de loon- en prijsstijgingen, is vanaf
2023 1,5% extra beschikbaar.
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FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF
2022

2023

2024

2025

2026

x € mln

x € mln

x € mln

x € mln

x € mln

4,8

-5,0

-8,8

-6,6

-7,2

Begrotingssaldo vastgestelde begroting
2022-2025 incl. aangenomen amendementen
en toevoeging jaarschijf 2026
Septembercirculaire 2021

0,0

6,9

6,9

7,8

8,3

Financiële gevolgen meicirculaire 2022

0,0

10,4

19,3

18,9

11,7

36,7

1,2

1,2

1,2

0,2

0,0

-0,5

-0,3

-0,2

-1,2

(Eigen) financiële ontwikkelingen na
vastgestelde begroting 2022-2025
Autonome ontwikkelingen en (kapitaallasten)
vervangingsinvesteringen 2023-2026

Financieel meerjarenperspectief 2023-2026					

13,0 		 18,3 		 21,1 		 11,8

Waarvan incidenteel

-3,1

-4,0

-2,8

-0,5

Waarvan structureel

16,2

22,3

24,0

12,4

Het uitgangspunt voor de beschikbare financiële ruimte is het saldo van de vastgestelde begroting 20222025, inclusief de aangenomen moties en amendementen. Naderhand is nog de septembercirculaire van het
gemeentefonds 2021 verschenen die extra financiële ruimte bood. Op basis van een eerste inschatting van
de meicirculaire van het gemeentefonds 2022 werd die financiële ruimte beduidend groter. De jaarrekening
2021 gaf a) een relatief hoog beschikbaar netto saldo (na bestemming van het resultaat) en b) een beperkte
structurele doorwerking naar latere jaren. Tot slot doet zich een aantal ontwikkelingen voor waar we geen
invloed op hebben, maar die de komende jaren wel geld kosten. Per saldo leidt dat tot een beschikbare ruimte
voor de komende jaren van € 13 miljoen in 2023 tot € 11,8 miljoen in 2026.
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KEUZES TOTAALBEELD
Omschrijving				 Jaar		Bedrag		Afschr.termijn		 2023

2024

2025

2026

I/S

GOED LEVEN BINNEN DE GRENZEN VAN ONZE AARDE
ENERGIETRANSITIE
Energietransitie										

1.500.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

S

Isolatie Offensief										

500.000

500.000

500.000

500.000

I

2.000.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

I
S

Totaal
VERGROENING VAN DE STAD
Vergroening/ bomen, stobben
vervangen										
Vergroening openbare ruimte, fte								

300.000

460.000

460.000

460.000

2.800.000

2.960.000

2.960.000

2.960.000

40		

0

35.000

34.750

34.500

S

inwonerinitiatieven vergroening								

130.000

130.000

130.000

130.000

I

Totaal

130.000

165.000

164.750

164.500

Dierenwelzijn, fte, preventie overlast							

400.000

475.000

475.000

475.000

S

Minimaregeling dierenartskosten								

60.000

60.000

60.000

60.000

I

460.000

535.000

535.000

535.000

40		

0

409.500

406.575

403.650

S

Scanauto (per saldo)									

-800.000

-800.000

-800.000

-800.000

S

Parkeren										

1.300.000

-2.300.000

-2.300.000

-2.300.000

S

wegen/ vergroenen									

1.000.000

1.300.000

2.300.000

2.300.000

S

Totaal

1.500.000

-1.390.500

-393.425

-396.350

40		

0

70.000

69.500

69.000

S

Amersfoort Business Team fte								

800.000

800.000

800.000

800.000

S

Totaal

800.000

870.000

869.500

869.000

150.000

150.000

150.000

150.000

I

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

S

40		

0

0

0

350.000

S

Leefbaarheid wijken									

200.000

200.000

200.000

200.000

S

2.850.000

2.850.000

2.850.000

3.200.000

Totaal
DE OPENBARE RUIMTE IS VOOR IEDEREEN BRUIKBAAR EN GEZOND
Herinrichting openbare ruimte		

2023		1.000.000		

Actieplan schone lucht,

DIERENWELZIJN

Totaal
RUIMTE VOOR DE VOETGANGER EN FIETSER
Veilige en fijnmazige fietsnetwerken,
Stationsplein, Stadsring,
Noordewierweg, fietsplan			

2023		11.700.000		

Fietsers/voetgangers opwaarderen

ECONOMIE EN CIRCULARITEIT
Aanpak Hof en Varkensmarkt		

2023		2.000.000		

Circulaire economie fte en

EEN THUIS VOOR IEDEREEN
ONTWIKKELING VAN DE STAD/ DIVERSE WIJKEN EN VOLDOENDE WONINGEN
Wonen en verhuizen voor ouderen								
Deltaplan, wonen en zorg, 1000
woningen, fte										
Investeringen grootschalige
woningbouw LEeS			
Totaal

2025		10.000.000		
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Omschrijving				

Jaar		Bedrag		Afschr.termijn		

2023

2024

2025

2026

I/S

1.000.000

1.000.000

500.000

0

I

-1.000.000

-1.000.000

-500.000

0

I

OPVANG
Nieuwe locatie maatschappelijke opvang							
Dekking reserve mo									
Nieuwe locatie
maatschappelijke opvang			

0

0

52.500

52.125

S

Fte opvang										

2024		1.500.000		

40		

200.000

200.000

200.000

200.000

S

Totaal

200.000

200.000

252.500

252.125

INCLUSIE
Inclusie/diversiteit/toegankelijkheid							

300.000

500.000

500.000

500.000

Totaal

300.000

500.000

500.000

500.000

S

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

S
S

KUNST, CULTUUR EN EVENEMENTEN VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK
Kunst, cultuur en evenementen								
Erfgoed en monumenten									
Totaal

200.000

200.000

200.000

200.000

4.200.000

4.200.000

4.200.000

4.200.000

0

0

216.667

215.000

S

SPORT EN BEWEGEN
Vastgoed sportaccommodaties		

2024		5.000.000		

30		

Zwembad Hoogland			

2025		15.500.000		

30		

0

0

0

671.667

S

Zwemdiploma’s										

100.000

100.000

100.000

100.000

I

Jeugdsportfonds										

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

I

0

0

216.667

886.667

vergrijzing										

600.000

2.600.000

2.800.000

3.000.000

S

Revolverend preventiefonds								

500.000

0

0

-700.000

I

1.100.000

2.600.000

2.800.000

2.300.000

Jeugdhulp										

800.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

Totaal

800.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

50.000

100.000

100.000

100.000

I

0

0

600.000

600.000

I

Inkomensondersteuning									

1.700.000

1.700.000

1.700.000

1.700.000

S

Totaal

1.750.000

1.800.000

2.400.000

2.400.000

Integraal wijkgebouw									

100.000

100.000

0

0

I

Initiatieven wijkontmoetingen								

250.000

250.000

250.000

250.000

S

Totaal

350.000

350.000

250.000

250.000

Fte handhaving (incl groen)								

300.000

400.000

400.000

400.000

S

Ondermijning										

150.000

150.000

150.000

150.000

S

Totaal

450.000

550.000

550.000

550.000

Totaal

WELZIJN EN SOCIAAL RECHTVAARDIGHEID
SOCIAAL DOMEIN
Wmo: Abonnementstarief en

Totaal
JEUGDHULP

S

INKOMENSONDERSTEUNING
Energiearmoede										
OV minima										

ONTMOETING

EEN VEILIG AMERSFOORT
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Omschrijving				 Jaar		Bedrag		Afschr.termijn		 2023

2024

2025

2026

I/S

S

PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS
Onderwijs										

0

0

500.000

500.000

Totaal

0

0

500.000

500.000

BEROEPSONDERWIJS, HOGER ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT
Arbeidsmarktvraagstuk									

400.000

400.000

-400.000

-400.000

Totaal

400.000

400.000

-400.000

-400.000

I

100.000

100.000

100.000

100.000

S

experimenten										

125.000

125.000

125.000

125.000

I

Totaal

225.000

225.000

225.000

225.000

WE DOEN HET SAMEN: GOED SAMENSPEL EN IN GESPREK
BESTUURSSTIJL EN SAMENWERKING MET DE STAD
Bestuursstijl en samenwerken fte								
Participatie, samenwerken en

SAMENWERKING MET ANDERE OVERHEDEN
Samenwerking overheden fte								

150.000

150.000

150.000

150.000

Totaal

150.000

150.000

150.000

150.000

S

Wethouders										

110.000

110.000

110.000

110.000

I

Ondersteuning										

130.000

130.000

130.000

130.000

I

Business case dienstverlening								

100.000

-190.000

-190.000

-190.000

S

Totaal

340.000

50.000

50.000

50.000

2024

2025

2026

UITVOERING: FINANCIËN

TOTAAL
2023
Structureel*								 16.050.000

18.809.500

20.774.992

21.990.942

Incidenteel								 4.775.000

4.305.000

4.005.000

3.305.000

Totaal

23.114.500

24.779.992

25.295.942

20.805.000

*Structureel is inclusief investeringen
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STRUCTUREEL
2023

2024

2025

2026

1.500.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

Vergroening openbare ruimte, fte

300.000

460.000

460.000

460.000

Dierenwelzijn, fte, preventie overlast

400.000

475.000

475.000

475.000

Energietransitie

scanauto (per saldo)

-800.000

-800.000

-800.000

-800.000

Parkeren

1.300.000

-2.300.000

-2.300.000

-2.300.000

Fietsers/voetgangers opwaarderen wegen /vergroenen

1.000.000

1.300.000

2.300.000

2.300.000

800.000

800.000

800.000

800.000

Fte circulaire economie en AmersfoortBusinessTeam
Deltaplan, wonen en zorg, 1000 woningen, fte

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Leefbaarheid wijken

200.000

200.000

200.000

200.000

Fte opvang

200.000

200.000

200.000

200.000

Inclusie/diversiteit/toegankelijkheid

300.000

500.000

500.000

500.000

Kunst, cultuur en evenementen

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

Erfgoed en monumenten

200.000

200.000

200.000

200.000

Wmo: Abonnementstarief en vergrijzing

600.000

2.600.000

2.800.000

3.000.000

Jeugdhulp

800.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

Minimabeleid

1.700.000

1.700.000

1.700.000

1.700.000

Initiatieven wijkontmoetingen

250.000

250.000

250.000

250.000

Fte handhavers (incl groen)

300.000

400.000

400.000

400.000

Ondermijning

150.000

150.000

150.000

150.000

Onderwijs

0

0

500.000

500.000

Bestuursstijl en samenwerken fte

100.000

100.000

100.000

100.000

Samenwerking overheden fte

150.000

150.000

150.000

150.000

Business case dienstverlening

100.000

-190.000

-190.000

-190.000

16.050.000

18.295.000

19.995.000

20.195.000

Totaal Structurele Posten
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INVESTERING
Omschrijving				 Jaar		Bedrag		Afschr.termijn		 2023
Herinrichting openbare ruimte 		

2024

2025

2026

2023		1.000.000		

40		

0

35.000

34.750

34.500

Noordewierweg, fietsplan			

2023		11.700.000		

40		

0

409.500

406.575

403.650

Aanpak Varkensmarkt en Hof		

2023		2.000.000		

40		

0

70.000

69.500

69.000

2025		10.000.000		

40		

0

0

0

350.000

maatschappelijke opvang			

2024		1.500.000		

40		

0

0

52.500

52.125

Vastgoed sportaccommodaties		

2024		5.000.000		

30		

0

0

216.667

215.000

Zwembad Hoogland			

2025		15.500.000		

30		

0

0

0

671.667

0

514.500

779.992

1.795.942

Veilige en fijnmazige fietsnetwerken,
Stationsplein, Stadsring,

Investeringen grootschalige
woningbouw LEeS			
Nieuwe locatie

Totaal Investeringen
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INCIDENTEEL

Isolatie offensief
Vergroening/ bomen, stobben vervangen
Actieplan schone lucht, inwonersinitiatieven vergroening

2023

2024

2025

2026

500.000

500.000

500.000

500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

130.000

130.000

130.000

130.000

Minimaregeling dierenartskosten

60.000

60.000

60.000

60.000

Wonen en verhuizen voor ouderen

150.000

150.000

150.000

150.000

1.000.000

1.000.000

500.000

0

-1.000.000

-1.000.000

-500.000

0

Nieuwe locatie maatschappelijke opvang
Dekking reserve mo
Zwemdiploma’s

100.000

100.000

100.000

100.000

Jeugdsportfonds

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Revolverend preventiefonds

500.000

0

0

-700.000

50.000

100.000

100.000

100.000

Energiearmoede
OV minima

0

0

600.000

600.000

100.000

100.000

0

0

Arbeidsmarktvraagstuk

0

0

-400.000

-400.000

Arbeidsmarktvraagstuk

400.000

400.000

0

0

Participatie, samenwerken en experimenten

125.000

125.000

125.000

125.000

Wethouders

110.000

110.000

110.000

110.000

Ondersteuning

130.000

130.000

130.000

130.000

4.755.000

4.305.000

4.005.000

3.305.000

Integraal wijkgebouw

Totaal Incidentele Posten

SALDO TOTAAL
2022

2023

2024

2025

2026

0,0

-7,8

-4,8

-3,6

-13,4

waarvan incidenteel					

0,0

-7,8

-8,3

-6,8

-3,8

waarvan structureel					

0,0

0,1

3,5

3,2

-9,6

Financieel meerjarenperspectief 2023-2026

De dekking van de tekorten vindt plaats uit de saldireserve.
De werkelijke doorrekening in bovenstaande tabel is op basis van niet afgeronde bedragen; de tabel is gepresenteerd in € 0,1 mln.
Daardoor lijkt het alsof de telling niet correct is, maar dit komt door afrondingsverschillen.
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PORTEFEUILLEVERDELING
De verdeling van wijkwethouders vindt plaats in het constituerend beraad van 6 juli 2022.
Hierna zal onderstaand overzicht worden aangepast.
BURGEMEESTER LUCAS BOLSIUS
• Bestuurlijke zaken
• Veiligheid en handhaving
• Public Affairs

WETHOUDER WILLEM-JAN STEGEMAN
• Financiën
• Economie en circulariteit
• Spoorzone: Hoefkwartier
• Bovenduist
• Vastgoed en grondzaken
WETHOUDER TYAS BIJLHOLT
• Mobiliteit
• Kunst en Cultuur
• Onderwijs mbo/hbo
• Onderwijs/arbeidsmarkt

WETHOUDER BEN VAN KONINGSVELD
• Sport en bewegen
• Bestuurlijke vernieuwing
WETHOUDER RUTGER DIJKSTERHUIS
• Ruimtelijke Ordening
• Erfgoed, Monumenten en Archeologie
• Toerisme en citymarketing
WETHOUDER JOHNAS VAN LAMMEREN
• Dierenwelzijn
• Duurzame Leefomgeving & Biodiversiteit
• Dienstverlening en informatievoorziening

WETHOUDER ASTRID JANSSEN
• Energietransitie
• Spoorzone: Langs Eem en Spoor
• Wonen
WETHOUDER NADYA ABOYAAKOUB AKKOUH
• Onderwijs PO/VO
• Jeugdzorg
• Integratie
• Werk, inkomen en armoedebeleid
WETHOUDER MICHELINE PAFFEN-ZEENNI
• Gemeentelijke organisatie
• Interbestuurlijke samenwerking
• WMO, wijkteams en Sociale Basis Infrastructuur
• Diversiteit en toegankelijkheid
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AKKOORD

WWW.AMERSFOORT.NL

