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VOORWOORD  OP WEG NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE GEMEENTERAAD

De	afgelopen	vier	jaar	waren	voor	de	gemeenteraad	van	Almere	
bijzonder.	In	2014	werd	namelijk	een	motie	van	GroenLinks	door		
de	gemeenteraad	aangenomen.	Die	motie	leek	in	eerste	instantie	
te	gaan	over	meer	capaciteit	voor	de	raadsgriffie,	maar	ging	in		
feite	over	de	taakverzwaring	voor	raadsleden	en	de	informatie-
achterstand	ten	opzichte	van	het	college.	Het	werd	het	begin	van	
Raad2020:	een	zoektocht	naar	een	toekomstbestendige	gemeente-
raad,	in	de	vorm	van	een	programma	waarin	voortdurend	nieuwe	
initiatieven	en	experimenten	een	plek	vinden.	

DE KRACHT VAN DE GEMEENTERA AD
Met	die	toekomstbestendige	gemeenteraad	werd	tijdens	de	eerste	
tweedaagse	studiedagen	eigenlijk	al	begonnen	met	een	eerste	
experiment:	voor	het	eerst	stelden	raadsleden	en	fractieassisten-
ten	een	gemeenschappelijk	vierjaarprogramma	op:	de	kracht	van	
de	gemeenteraad,	samen	maken	we	Almere.	Een	programma	waar	
gelijk	al	veel	ambitie	uit	sprak.	De	gemeenteraad	wil	vooruit,	
blijven	vernieuwen.	Niet	omdat	we	per	se	willen	vernieuwen,	maar	
omdat	we	zien	dat	vernieuwen	noodzakelijk	is	om	de	lokale	demo-
cratie	legitimiteit	te	kunnen	blijven	geven.	Almere	blijft	een	stad	
van	pioniers!	Uiteraard	kijken	we	in	dit	vierjaarverslag	ook	terug	
op	dit	programma,	want	uit	dit	programma	kwam	de	motie	van	
GroenLinks	voort.

WANT HET MOET ANDERS
Vernieuwen	is	noodzakelijk,	want	we	kunnen	er	niet	omheen	dat	de	
wereld	om	ons	heen	is	veranderd.	Dat	vraagt	om	een	andere	
houding	en	werkwijze	van	de	gemeenteraad.	De	vele	rapporten	die	
in	2016	over	de	lokale	democratie	zijn	verschenen,	bevestigen	de	
noodzaak	hiertoe	overigens	extra.	Het	gaat	dan	om	inwoners	en	
andere	belanghebbenden	die	willen	en	kunnen	meedoen.	Maar	het	
gaat	ook	over	informatie	en	data	die	wel	beschikbaar	zijn,	maar	
niet	ontsloten	zijn	voor	het	doel	waarvoor	de	gemeenteraad	die	
nodig	kan	hebben.	Ook	gaat	het	over	tevredenheid	met	en	vertrou-
wen	in	de	democratie	en	ontevredenheid	over	de	politiek.	Dat	doet	
de	vraag	voor	de	gemeenteraad	ontstaan	hoe	de	formele	en	
maatschappelijke	democratie	met	elkaar	kunnen	worden	verbon-
den.	Dat	heeft	tot	gevolg	dat	de	gemeenteraad	de	ambitie	heeft	
meer	los	te	komen	van	het	stadhuis.	In	het	nationale	Raadsleden-
onderzoek	uit	2014	werd	zelfs	gezegd:	‘Bevrijd	ons	van	de	ketting	
die	ons	in	het	stadhuis	gevangen	houdt.’	In	Almere	gebeurt	dat	
door	te	‘doen’,	door	te	experimenteren.

Voor de tweede keer maakt de gemeenteraad van Almere, naast de gebruikelijke jaarverslagen, 
aan het eind van de raadsperiode ook een vierjaarverslag. Om in één document te vatten wat de 
gemeenteraad in vier jaar voor de stad heeft gedaan en gerealiseerd. En daarmee ook verant-
woording voor af te leggen.
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500 POLITIEKE MARKTEN
In	2017	vierden	we	de	500ste	Politieke	Markt.	Een	moment	om	bij	
stil	te	staan,	maar	ook	vooral	om	vooruit	te	kijken.	We	vierden	het	
namelijk	met	het	volle	besef	dat	ook	de	Politieke	Markt	(als	sys-
teem)	aan	vernieuwing	toe	is.	Dat	bleek	ook	wel	uit	de	Quotes500	
die	we	ter	gelegenheid	van	dit	feest	samenstelden.	Iedereen	is	
trots	op	wat	we	in	500	Politieke	Markten	bereikt	hebben,	maar	ziet	
ook	dat	we	op	nieuwe	manieren	moeten	gaan	proberen	te	vergaderen.	
Om	bewoners	meer	bij	de	lokale	democratie	te	betrekken,	maar	
ook	om	het	werk	van	raadsleden	gewoonweg	leuk	te	houden.	

ONZE LEERPUNTEN BENOEMEN
Met	dit	vierjaarverslag	willen	we	niet	alleen	verantwoording	
afleggen	over	wat	we	in	vier	jaar	gedaan	hebben,	maar	ook	laten	
zien	wat	we	van	onze	ervaringen	geleerd	hebben.	Niet	alle	experi-
menten	lukken.	Maar	zoals	onze	raadsgriffier	wel	eens	zegt:	
“de	beste	experimenten	zijn	de	experimenten	die	mislukken.		
Daar	leren	we	immers	het	meeste	van”.	Het	vierjaarverslag		
biedt	daarmee	een	uniek	verslag	voor	een	nieuwe	gemeenteraad:	
de	gemeenteraad	van	de	toekomst.	Het	presidium	hoopt	dat	de	
volgende	gemeenteraad	de	leerpunten	meeneemt	en	ook	de	
volgende	periode	weer	gebruikt	om	continu	te	blijven	zoeken	naar	
nieuwe	vormen	van	lokale	democratie	en	de	uitingen	daarvan.

Als	voorzitter	van	het	presidium	heb	ik	deze	periode	als	zeer	
bijzonder	ervaren.	We	hebben	de	ruimte	gezocht	en	van	de	ge-
meenteraad	gekregen	om	nieuwe	dingen	te	proberen.	Dat	is	een	
groot	compliment	waard	aan	alle	raadsleden	en	fractieassistenten.	
Niet	alleen	omdat	zij	de	ruimte	hebben	geboden,	maar	ook	vaak	
genoeg	zelf	om	ruimte	vroegen	om	zelf	nieuwe	experimenten	te	
initiëren.	Zo	zijn	we	met	elkaar	op	weg	gegaan	naar	een	nieuwe,	
toekomstbestendige,	gemeenteraad.

Ellentrees	Müller-Klijn
Voorzitter presidium gemeenteraad Almere
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Tijdens de eerste twee studiedagen is een raadsbreed programma ontwikkeld voor vier jaar. 
Onderverdeeld naar drie thema’s: burgerparticipatie, controle en onderzoek en de Politieke 
Markt. Hieronder vindt u een korte terugblik op de ideeën die in dit programma zijn opgenomen.

WIJKBEZOEKEN
Door de wijk in te gaan zien 

raadsleden wat er leeft in de stad en 
wat de mensen motiveert. Het idee was dat 

de gemeenteraad opdracht zou kunnen  
geven aan de raadsgriffie om twee tot vier wijk

bezoeken per jaar te organiseren, waarbij telkens 
een andere wijk aangedaan wordt.

Aan dit idee is uitvoering gegeven door in 2015 
en 2016 stadstours te organiseren in Almere. 

Samen met ambtenaren bezochten raads-
leden verschillende wijken in de stad, 

waarbij ook tijd was voor ont-
moeting met bewoners.

BURGER- 
INITIATIEVENMARKT

Het idee was dat er veel ideeën zijn 
en dat het fijn zou zijn als deze door de 
gemeenteraad zouden worden onder

steund, aangemoedigd of gewoon erkend. 

Aan dit idee is uitvoering gegeven door in 
2015 voor het eerst de motiemarkt te 

organiseren. Meer informatie over 
dit initiatief vindt u verderop in 

dit vierjaarverslag.

EVALUATIE
ALMEERSE PARTICIPATIENOTA

De uitgangspunten uit de Almeerse 
participatienota zijn op 19 december 2013 

unaniem door de gemeenteraad aanvaard. Deze 
nota is echter met name gericht op participatie bij 

ruimtelijke ingrepen. Een groep raadsleden zou  
kunnen onderzoeken of er aanvullingen op de huidige 

Almeerse participatienota gewenst zijn.

In 2016 is een evaluatie van de Participatienota 
uitgevoerd door het BPA, in samenspraak met de 

het Expertisecentrum Participatie (ECP) van 
de gemeente. Op 8 en 15 juni 2016 is de 

gemeenteraad over deze evaluatie 
geconsulteerd.

1

2

3

BURGER-
PARTICIPATIE

DE KRACHT VAN DE GEMEENTERAAD SAMEN VORMEN WE ALMERE
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OPZETBEGROTING
De diverse begrotingsstukken kennen 
weliswaar een vaste – deels wettelijk  

voorgeschreven – indeling, maar blijven lijvige  
documenten. De vraag is `wat moet’, `waar is behoefte  

aan’ en `wat kan er beter’.

Over dit idee is eigenlijk continu gesproken door de werkgroep P&C 
van de gemeenteraad en werd concreet gemaakt door een ronde 
tafelgesprek van een fractie waarbij de Duisenberg-methode is 

geïntroduceerd. Dit leidde, via een experiment waarbij de begroting op 
twee onderdelen volgens deze methode is uitgewerkt, tot een op 6 juli 
2017 aangenomen motie van VVD, ChristenUnie en de PVV. Deze motie 

riep het college op om bij het opstellen van de begroting 2018 aan-
dacht te besteden aan een zodanige inrichting van de begroting, dat 

in de afzonderlijke programma’s de vragen uit de Duisenberg- 
methode beantwoord kunnen worden. Dit met als doel dat de 

gemeenteraad kan onderzoeken hoe doeltreffend en 
doelmatig het beleid is geweest. Eind 2017 is 

daarnaast een motie aangenomen door de 
gemeenteraad om af te stappen van 

de mutatiebegroting.

4
CONTROLE EN
ONDERZOEK

BEHANDELING 
DOCUMENTEN P&C-CYCLUS

Los van de documenten is er ook het 
vraagstuk van de behandeling. De laatste 8 jaar 
is er gewerkt volgens hetzelfde stramien in de 

Politieke Markt waarbij in een aantal vaste stappen 
uiteindelijk wordt toegewerkt naar besluitvorming.

Aan dit idee is op verschillende manieren vorm 
gegeven, waaronder het invoeren van een  
tafeltjesmarkt. Verder is in de wijze van  

bespreken een aantal varianten geprobeerd, 
waarna de laatste twee jaar van deze 

bestuursperiode gekozen is voor 
dezelfde variant.

5
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THEMA’S VOOR 
VERDIEPING IN

BEGROTING NOEMEN
Om meer diepgang in de begrotings

bespreking te bereiken zou de gemeente
raad ook jaarlijks een thema kunnen  

benoemen dat in het kader van begroting  
en jaarrekening extra aandacht krijgt.  

Dit idee was eigenlijk meer een  
invulling van idee 5.

Hier is verder geen invulling 
aan gegeven.

SNEL
ONDERZOEKEN

Het snel kunnen onderzoeken van 
vragen was ook weer een nadere 

invulling van idee 7. 

Hieraan is de afgelopen vier jaar een 
aantal keer invulling gegeven. Zo is er 
een quickscan gedaan naar jeugdzorg 

en de afvalstoffenheffing. Hierover 
leest u meer verderop in het 

vierjaarverslag.

FACT CHECKEN
Er is een behoefte bij de 

gemeenteraad aan mogelijkheden 
om feitenonderzoek of onderzoek naar 

feiten te laten plaatsvinden. Dit moet dan 
vooral snel gebeuren.

Mede door de inzet van de afdeling Onder-
zoek&Statistiek is het mogelijk gebleken om 

factsheets, infographics en ondersteu-
nende presentaties met feiten op 
onderwerpen, zoals bijvoorbeeld 

armoedebestrijding, te 
presenteren.

6 8

7
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KENNIS HALEN UIT 
DE STAD

Het doel is om bij voor de gemeenteraad 
lastige problemen snel deskundigen raadplegen 

die in de stad wonen, maar hun beroep uitoefenen 
buiten de stad. Dit kan bijvoorbeeld via panels. 

Om kennis uit de stad te halen, is tijdens de raadsstudie-
dag op 10 juni 2016 een start gemaakt met de Agenda van 
de Stad. Daarnaast is de gemeenteraad op locatie gaan 
vergaderen en zijn er, bijvoorbeeld over de voedselbank, 

bijeenkomsten georganiseerd door politieke partijen 
om te horen wat er in de stad leeft. Hierover leest u 

meer in dit vierjaarverslag. Wel blijkt het heel 
lastig om een goed adressenbestand aan te 

leggen van inwoners die betrokken 
willen zijn bij specifieke 

onderwerpen.

ROL INWONERS EN 
ONDERNEMERS

Welke rol kunnen inwoners en ondernemers 
krijgen op de politieke markt. Is het een idee om 

bewoners en ondernemers online meer te laten partici
peren tijdens de Politieke Markt/ Carrousel sessies? 

Tijdens een aantal carrousel vergaderingen is geëxperimen-
teerd met een tool waarmee inwoners en ondernemers direct 
vragen kunnen stellen die vervolgens op een scherm getoond 

worden. Door het lage gebruik wegen de kosten van de tool echter 
nog niet op tegen het gebruik. Daarnaast is geëxperimenteerd met 

andere vormen van inspraak, waarbij voorafgaand aan de inhou-
delijke bespreking van een agendapunt met bewoners of andere 

belanghebbenden een ‘informatieavond’ wordt georgani-
seerd (op locatie) om eerst met hen het gesprek aan te 

gaan. Tenslotte zijn er meer ronde tafels georgani-
seerd en zien we een toename in het aantal 

burgeractiviteiten. Hierover vindt u 
verderop in dit vierjaarverslag 

meer informatie.

 HOORZITTING
Het idee was dat een groep 

raadsleden invulling zou gaan geven 
aan de definitie hoorzitting en de werkwijze 
definiëren. Hierbij zou, bijvoorbeeld door te 

kijken bij de tweede kamer, een inventarisatie 
gemaakt kunnen worden van verschillende typen 

voorbeelden van een hoorzitting. Tevens zou op een 
bepaald voorbeeld geoefend kunnen worden. 

In deze periode is concreet invulling 
gegeven aan Publiek Verantwoorden. 

Hierover kunt u verderop in dit 
vierjaarverslag meer 

lezen.

9 11
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POLITIEKE 
MARKT OP LOCATIE

Om de gemeenteraad meer 
zichtbaar te laten zijn in de stad, wordt 

bij onderwerpen die in de stad spelen een 
nevenprogramma van de politieke markt op 

locatie georganiseerd.

Zoals bij idee 11 reeds aangegeven 
wordt hier onder de noemer ‘van 

inspreken naar meespreken’ 
invulling aangegeven.

MEER PLENAIR,
INCLUSIEF DEBAT

De wens van veel raadsleden is om meer plenair te 
bespreken en meer debat in de plenaire zaal te voeren.  

Het voorstel is om onderwerpen die van zwaar belang zijn én  
waar mogelijk verschillende politieke opvattingen over bestaan  

plenair te behandelen.

Aan dit idee is nog niet veel uitvoering gegeven. Wel is op 9 juni voorafgaand aan 
de vaststelling van het Ontwikkelingsplan Stadstuinen Poort in de manier van 

behandelen geëxperimenteerd met een andere werkvorm, onder meer door de 
raadszaal te benutten met een andere vergaderopstelling. In die debatopstelling kon 

onderling gedebatteerd worden aan de hand van inhoudelijke thema’s. Het experiment 
is als zeer bruikbaar aangemerkt. En de vorm zal bij een passend onderwerp opnieuw 
worden benut. Op donderdag 1 december vond de bespreking van het agendavoorstel 
van de VVD, ChristenUnie en Leefbaar Almere over Thuis in Almere – Pedagogische 
Civil Society plaats op de Politieke Markt. Tijdens deze bespreking werd een debat 
aangekondigd, met de wens dit debat breder te voeren dan tussen twee partijen en 

op een specifiek thema. Bij wijze van experiment vond daarom op 15 december 
een themadebat plaats waarbij de VVD en de ChristenUnie het volgende thema 

aandroegen: In hoeverre bemoeit de overheid zich met zaken die zich in het 
privé-domein afspelen, in dit geval opvoeding? Woordvoerders op dit 

thema namen plaats in de arena van de raadszaal, waarna de 
voorzitter het debat heeft gemodereerd. De manier van 

debatteren blijft een voortdurend punt van aandacht. 
Deze vorm werd als levendig beoordeeld. Het 

tijdstip werkte daarbij wel tegen. 

12

13
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BENEN OP 
TAFEL BESPREKING

Naast een rondetafelgesprek 
met externen is er ook behoefte 
aan een ‘BOTbespreking’. Dit is 

een nieuw instrument.

Aan dit idee is geen 
invulling gegeven.

TECHNISCHE
VRAGENRONDE

Voor grotere onderwerpen kan het handig zijn 
om een technische vragenronde in te stellen. 

Dit wordt reeds structureel bij de documenten in de 
P&C cyclus gedaan. Het zou ook kunnen voor complexe 

vraagstukken zoals de transities Sociaal Domein, 
bestemmingsplannen ed. 

Bij enkele onderwerpen is hier de afgelopen vier jaar invulling 
aan gegeven, bijvoorbeeld op 14 april 2016, toen de gemeente-

raad eerst een technische toelichting heeft gekregen op het 
raadsvoorstel Ontwikkelingsplan Stadstuinen Poort. Het 
college heeft dit idee aangegrepen om daarnaast vaker 
buiten of vlak voor de Politieke Markt informatiesessies 

te organiseren. Een goed voorbeeld hiervan is  
de uitnodiging van het college voor een  
informele bijeenkomst over het sociaal 

domein in de Voetnoot op 25 
januari 2016.
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DE KRACHT VAN DE GEMEENTERAAD SAMEN VORMEN WE ALMERE

BORREL BUITEN 
STADHUIS

Voorstel is om na afloop van de 
politieke markt in toerbeurt in cafés in 

het stadscentrum na te praten. Hierdoor 
komt de gemeenteraad in de stad, onder de 

‘mensen’. Daarnaast heeft de gemeenteraad 
iedere keer andere contacten, omdat men iedere 

keer in een andere gelegenheid is. 

Hiervoor zijn door het presidium 
voorstellen gedaan die niet op een 

positieve respons konden 
rekenen. 

SPELREGELS 
AANPASSEN

Naar aanleiding van de studiedagen 
en de hierboven genoemde ideeën 

moeten de spelregels mogelijk worden 
aangepast. Daarnaast zijn onderwerpen 

genoemd als spreektijden, rol van de voor
zitter in de carrousel, hoe om te gaan met 

insprekers, enz.. Ook is een technische 
aanpassing van de spelregels nodig.

De spelregels zijn niet 
aangepast.

VOORZITTERS 
EEN BELANGRIJKE ROL 

IN VERGADERING
De rol van de voorzitter kwam nadruk

kelijk aan de orde.

Voorzitten is een uitdagende taak. Daarom 
zijn er de afgelopen periode meerdere 
voorzitterstrainingen georganiseerd. 

Meer hierover kunt u lezen bij het 
thema ondersteuning raadsle-

den en fracties.
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INTERMEZZO: BURGEMEESTERSWISSEL

Vrijdag 27 november 2014 kondigde Annemarie Jorritsma 
aan dat ze geen nieuwe periode als burgemeester van 
Almere ambieerde. Dat betekende dat de gemeenteraad, 
die verantwoordelijk is voor het aanstellen van een 
nieuwe burgemeester, de opdracht kreeg een sollicitatie-
procedure te starten voor het burgemeesterschap.

De	eerste	stap	daarin	was	het	benoemen	van	een	vertrouwens-
commissie	die	de	procedure	zou	begeleiden.	In	deze	commissie	
zaten	de	fractievoorzitters	van	de	PVV,	D66,	PvdA,	VVD,	SP	en	
ChristenUnie,	een	wethouder	en	de	raadsgriffier	(als	secretaris).	
Als	voorzitter	van	de	commissie	werd	de	heer	Toon	van	Dijk	
gekozen,	fractievoorzitter	van	de	PVV.	

De	eerste	taak	van	de	vertrouwenscommissie	was	het	opstellen	
van	een	profielschets	voor	de	nieuwe	burgemeester.	Hiervoor	
wilden	zij	ook	instellingen	in	de	stad	en	de	inwoners	van	Almere	

benaderen.	Voor	bewoners	is	daartoe	op	23	januari	
2015	een	oproep	geplaatst	in	diverse	media	om	mee	
te	denken	met	de	profielschets.	Uiteindelijk	
hebben	bijna	2.600	Almeerders	hieraan	een	
bijdrage	geleverd.	Daarnaast	heeft	de	vertrou-
wenscommissie	met	diverse	interne	en	externe	
betrokkenen	gesproken.	Op	basis	van	deze	
input	is	op	19	februari	2015	door	de	gemeen-
teraad	de	profielschets	van	de	nieuwe	
burgemeester	vastgesteld	en	de	vacature	
opengesteld.	

Op	31	maart	2015	maakte	de	Commis-
saris	van	de	Koning	in	Flevoland	Leen	

Verbeek	bekend	dat	dertien	mensen	gesolliciteerd	hadden	naar	de	
functie	van	burgemeester	van	de	gemeente	Almere,	negen	mannen	
en	vier	vrouwen.	Op	11	juni	2015	heeft	de	gemeenteraad	besloten	
Franc	Weerwind	voor	te	dragen	als	nieuwe	burgemeester.

Een	week	na	het	afscheid	van	de	oude	burgemeester,	werd	Franc	
Weerwind	tijdens	een	buitengewone	gemeenteraadsvergadering	
op	9	september	2015	geïnstalleerd	als	nieuwe	burgemeester	van	
Almere.	Voorafgaand	aan	de	vergadering	werd	hij	’s	middags	
ontvangen	op	de	tweede	Hollandse	Brug	door	een	kleine	delegatie.	
De	Nieuwe	Hollandse	Brug	was	op	dat	moment	nog	in	aanbouw	en	
vormt	letterlijk	de	grens	tussen	het	“oude”	en	het	“nieuwe”	land	en	
de	gemeentegrens	van	Almere.	Geen	betere	plek	dus	om	de	
nieuwe	burgemeester	te	ontvangen.

https://gemeenteraad.almere.nl/fileadmin/files/gemeenteraad/profielschets_BM_Almere_2015.pdf
https://gemeenteraad.almere.nl/fileadmin/files/gemeenteraad/uitkomsten_enquete_burgemeester.pdf
https://almere.notubiz.nl/bijeenkomst/206707/Politieke%20Markt%2009-09-2015
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Op 13 november 2014 heeft de gemeenteraad een motie van 
GroenLinks aanvaard, waarin het college werd opgeroepen om 
in overleg met de gemeenteraad een voorstel tot uitbreiding van 
de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad op te nemen 
in de Voorjaarsnota 2015. De gemeenteraad sprak zich uit dat 
deze uitbreiding wenselijk is om de informatie-ongelijkheid die 
wordt ervaren tussen gemeenteraad en college tegen te gaan en 
de positie van de gemeenteraad te versterken. Dat zou de lokale 
democratie ten goede komen. Er werd een relatie gelegd met 
het proces van bestuurlijke vernieuwing en de (veranderende) 
positie van de bestuursorganen gemeenteraad en college 
daarin. In de motie is aangegeven dat de extra capaciteit in ieder 
geval ten goede moest komen aan de “onderzoekende en infor-
matie rol” van de griffie.

Vervolgens	is	een	verkennersgroep	van	de	gemeenteraad	aan	het	
werk	gegaan.	In	een	aantal	sessies	heeft	de	verkennersgroep	
nagedacht	over	de	toekomst	van	het	gemeenteraadswerk,	in	de	
brede	zin	(relaties	met	college,	met	de	stad,	vergaderwijze	en		
–stelsel).	Er	is	gewerkt	langs	twee	sporen:	‘vervolmaken’	en	
‘vermaatschappelijken’.	Geconcludeerd	is	dat	met	name	op	het	
vlak	van	vervolmaken	van	de	werkprocessen	en	het	vergader-
systeem	veel	laaghangend	fruit	te	plukken	is.

Tijdens	de	raadsstudiedagen	in	Leeuwarden	sprak	de	gemeente-
raad	op	11	september	2015	voor	het	eerst	collectief	over	de	toe-
komst	van	de	gemeenteraad	onder	de	noemer	‘Raad	2020’.	In	het	
programma	van	deze	dag	is	de	uitdaging	om	het	gemeenteraads-
werk	te	‘vermaatschappelijken’	centraal	gesteld.	Uit	het	verslag	
blijkt	hoe	de	wens	om	de	gemeenteraad	te	vernieuwen	wordt	
gezien:	we	mogen	trots	zijn	op	wat	we	bereikt	hebben	met	de	
Politieke	Markt,	die	voor	veel	gemeenteraden	een	voorbeeld	is.

De	Almeerse	pioniers-
geest,	zo	kenmerkend	voor	
de	stad	en	haar	inwoners,	
zien	we	ook	terug	in	onze	
gemeenteraad.	Het	past	bij	
Almere	om	door	te	ontwikke-
len.	Om	het	werk	en	de	werk-
wijze	van	de	gemeenteraad	te	
verbeteren	en	vernieuwen	door	de	
dialoog	met	de	stad	aan	te	gaan	en	
kennis	en	kunde	uit	de	stad	beter	te	benutten.	

Na	de	studiedagen	is	de	gemeenteraad	aan	de	slag	gegaan	met	het	
uitwerken	van	de	ideeën.	Terugkijkend	op	de	eerste	drie	kwartalen	
van	2016	moet	geconcludeerd	worden	dat	de	grootste	inzet	daarbij	
is	gepleegd	op	het	versterken	van	de	informatiepositie	van	de	
gemeenteraad	en	de	ondersteuning	aan	raadsleden	en	fracties	
door	de	griffie.	Hiermee	is	gehandeld	in	lijn	met	de	oproep	in	de	
motie	uit	november	2014.	En	ook	in	lijn	met	de	gedachte	dat,	om	
ruimte	te	creëren	voor	een	vernieuwingsbeweging	bij	de	gemeente-
raad,	eerst	de	basis	op	orde	moet	zijn,	ook	bij	de	raadsgriffie.	

Tegelijk	blijkt	uit	het	traject	dat	is	doorlopen	in	opmaat	naar	de	
plannen	voor	Raad	2020,	dat	de	grootste	opgave	en	uitdaging	voor	
de	gemeenteraad	ligt	in	de	verbinding	met	de	stad.	In	het	op	zoek	
gaan	naar	vrijere	vergadervormen	en	nieuwe	manieren	om	de	stad	
naar	binnen	te	halen	en	de	gemeenteraad	naar	de	stad	te	brengen	
(experimenteren).	Om	meer	de	stad	in	te	gaan	(op	locatie	vergaderen).	
En	de	gemeenteraad	in	woord,	geschrift	en	setting	toegankelijker	
maken	voor	burgers.	

DE WEG NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE GEMEENTERAAD: RAAD 2020
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DE WEG NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE GEMEENTERAAD: RAAD 2020

Daarbij	is	gekozen	voor	een	inzet	op	vier	thema’s:

Met het thema ‘Verbinding met de stad’ worden 
onder de noemer ‘vermaatschappelijken van het 
gemeenteraadswerk’ de volgende concrete doelen 
nagestreefd:

•  Vergroten van de zichtbaarheid en relevantie van 
de gemeenteraad in de stad 

•  Aangaan van de dialoog met de stad, o.a. voor het 
verkrijgen van kennis over relevante feiten en 
omstandigheden en af te wegen belangen

•  Investeren in de relatie tussen het gemeente-
bestuur en bewoners, ondernemers en maat-
schappelijke organisaties in de stad

•  Beter benutten van kennis en kunde uit de stad 
voor het gemeenteraadswerk

•  Inspelen op de eigen kracht, creativiteit en verant-
woordelijkheid van bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties in de stad

Met het thema ‘kennis en informatie voor de  
gemeenteraad’ worden de volgende concrete 
doelen nagestreefd:

•  Versterken van de informatiepositie van  
de gemeenteraad: de hele olifant in beeld

•  Versterken van de kwaliteit van het politieke 
debat

•  Verbeteren ondersteuning van fracties, o.a. 
bij het voorbereiden van onderwerpen voor 
agendering

•  Verbeteren kwaliteit van stukken 
•  Verbeteren Raadsinformatiesysteem  

(dossiers, vindbaarheid)



RAAD
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DE WEG NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE GEMEENTERAAD: RAAD 2020

Het	spreekt	voor	zich	dat	een	toekomstbestendige	
gemeenteraad	niet	van	vandaag	op	morgen	is	
gerealiseerd.	De	weg	is	lang	en	misschien	komen	
we	ook	wel	van	‘ver’.	De	afgelopen	twee	jaar	zijn	
er	heel	veel	activiteiten	geweest	die	we	het	
stempel	‘experiment’	hebben	kunnen	geven.		
Het	is	aan	een	nieuwe	gemeenteraad	om	voeding	
te	blijven	geven	aan	de	vier	programmalijnen.		
Om	te	blijven	experimenteren.	Om	vier	jaar	lang	
de	democratie	te	bevorderen	en	daarbij	ook	te	
investeren	in	zijn	eigen	professionaliteit.

Met het thema ‘ondersteuning raadsleden 
en fracties’ worden de volgende concrete 
doelen nagestreefd:

•  Raadsleden toerusten voor hun rol in een 
netwerksamenleving (d.m.v. opleiding en 
begeleiding)

•  Naar een hoger niveau brengen van het 
raadsvakmanschap

Met het thema ‘Doorontwikkelen Politieke 
Markt’ worden de volgende concrete doelen 
nagestreefd:

•  Vervolmaken van het vergaderstelsel door  
te vernieuwen en experimenteren

•  Zoeken naar nieuwe (werk)vormen, met 
nadruk op dialoog / gesprek met de stad 

•  Efficiënter en effectiever maken van het 
vergadersysteem

•  Ruimte creëren op de agenda voor meer 
politiek, meer verhaal



ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA
VERBINDING MET DE STAD



ONTWERPBESTEMMINGSPLAN AGRARISCH GEBIED BUITENVAART
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Centraal bij dit thema staat het vergroten van de zichtbaarheid en relevantie van de gemeente-
raad in de stad. Door het aangaan van de dialoog, door te investeren in de relatie tussen  
gemeentebestuur en bewoners en andere belanghebbenden. Daarbij benutten we de kennis en 
kunde uit de stad voor het gemeenteraadswerk en spelen we in op de eigen kracht, creativiteit 
en verantwoordelijkheid van diezelfde bewoners en belanghebbenden.

De	door	de	gemeenteraadsfracties	meest	
genoemde	manier	om	de	zichtbaarheid	van	
de	gemeenteraad	in	de	stad	te	vergroten	en	
de	dialoog	met	de	stad	aan	te	gaan	is	verga-
deren	op	locatie:	de	gemeenteraad	gaat	naar	
de	mensen	toe!	Op	31	maart	2016	is	voor	het	
eerst	op	locatie	vergaderd.	Daarna	volgde	
nog	vijf	keer.	Naast	het	vergaderen	op	locatie	
heeft	de	gemeenteraad	stadstours	georgani-
seerd	in	2016	en	een	‘krachttoer’.	

Hierna	volgt	een	korte	terugblik	op	de	
vergaderingen.

Op 31 maart 2016 werd het ontwerpbestemmingsplan Agrarisch gebied 
Buitenvaart besproken in de accommodatie van het bedrijf Almeer Plant. 
Een grote groep bewoners was aanwezig bij deze vergadering. De bijeen-
komst leek vrij traditioneel te beginnen, met insprekers en een rondje 
reacties langs alle politieke fracties. Maar al snel kwamen de raadsleden 
met de aanwezigen in gesprek. 

VAN INSPREKEN NAAR MEESPREKEN: 
VERGADEREN OP LOCATIE

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA: VERBINDING MET DE STAD
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Op 8 september 2016 vergaderde de gemeente-
raad in Openbare Basisschool Het Spectrum in 
de Regenboogbuurt. Onderwerp van gesprek 
was het kleurbehoud van deze buurt.  
Een groep bewoners wilde soepelere regels, 
terwijl een andere groep bewoners juist strikt 
wilde handhaven. Deze bijeenkomst stond 
geheel in het teken van het luisteren naar  
de argumenten van bewoners. Raadsleden 
luisterden en konden eventueel verhelderende 
vragen stellen. 

Op 13 oktober 2016 werd vergaderd in Sterrenschool De Ruimte. Reden 
hiervoor was de onrust die was ontstaan onder bewoners over het verkeers-
besluit van het college om de Achillesstraat op werkdagen tussen 06.00 uur 
en 09.00 uur voor autoverkeer af te sluiten. Enkele politieke partijen (CDA, 
PVV, SP en VVD) hebben naar aanleiding van de bezwaren van bewoners 
besloten in mei 2016 een verkeerskundig bureau te vragen onafhankelijk 
onderzoek te doen naar de verkeerssituatie in de Achillesstraat. Naar 
aanleiding van de adviezen van de bezwaarschriftencommissie, heeft het 
college ook besloten het verkeersbesluit te laten evalueren. Om te voor-
komen dat beide onderzoeken op een verschillend moment werden gedeeld 
met de inwoners en op verschillende momenten werden besproken in de 
gemeenteraad, zijn ze gelijktijdig behandeld op deze avond. Vervolgens 
konden raadsleden met bewoners in gesprek gaan over de uitkomsten van 
de onderzoeken. Op 10 november 2016 was het vervolgens aan de gemeente-
raad om, op basis van de onderzoeken en de signalen van inwoners, richting-
gevende uitspraken mee te geven aan de wethouder voor het oplossen van 
de verkeersproblematiek in de Achillesstraat. Tijdens deze bespreking gaf 
de wethouder echter aan dat hij ook naar de bewoners had geluisterd en 
voor een oplossing zou gaan zorgen. 

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA: VERBINDING MET DE STAD
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Op 10 november 2016 is in View Almere met bewoners 
gesproken over het ontwerp-bestemmingsplan Almere 
Centrum Weerwater – Floriade en Milieueffectrapport 
Almere Centrum Weerwater. De gemeenteraad werd hier-
over door het college geconsulteerd. De bijeenkomst werd 
bezocht door ongeveer 40 inwoners/omwonenden. Om het 
ontwerp-bestemmingsplan niet alleen vanaf papier ter 
bespreken, hebben de raadsleden eerst per bus een bezoek 
aan verschillende locaties in het gebied gebracht. Door de 
bijeenkomst met de bewoners heeft de gemeenteraad 
kennis kunnen nemen van vragen, opvattingen en zorgen die 
bij de aanwezigen leven over de geplande ontwikkelingen in 
het ontwerp-bestemmingsplan. Hoofdaccenten in de reac-
ties hadden betrekking op de situering en de hoogte van de 
geplande bebouwing, het (behoud van het) groene karakter 
en het aanzicht van het gebied. 

Voor de bespreking van het Rondje Weerwater werd op 
6 april 2017 bij wijze van experiment gestart met een 
‘raadsinformatiebijeenkomst’ in het KAF. Een aantal 
belanghebbende partijen waren door het presidium 
uitgenodigd als ‘meespreker’ voor deze bijeenkomst. 
Aan hen werden vragen gesteld als: Wat vindt u van de 
visie voor het Rondje Weerwater? Wat is positief? Wat 
behoeft aandacht? De uitgenodigde ‘meesprekers’ 
vormden een gesprekspanel van ondernemers en 
bewoners, waar de gemeenteraad mee in dialoog kon. 
Door gebruik te maken van een open gespreksopstel-
ling (geen ronde tafelgesprek) kon het aanwezige 
publiek ook in het gesprek betrokken worden. Twee 
weken later kon de gemeenteraad bij de inhoudelijke 
bespreking van het agendaonderwerp de input van de 
meesprekers meenemen. 

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA: VERBINDING MET DE STAD
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Op 15 juni werd de Citymarketing strategie Almere 2017-
2023 besproken door de gemeenteraad. Omdat deze 
strategie is opgesteld met diverse partners uit de stad, is 
er voor gekozen om, bij wijze van experiment, deze bespre-
king ook met deze partners te voeren op locatie. Vooral 
omdat deze partners de strategie uit moeten gaan voeren. 
De bijeenkomst leidde tot een betrokken gesprek en 
zorgde ervoor dat raadsleden beter geïnformeerd waren, 
omdat de partners een goed beeld konden geven van 
waarom welke keuzes gemaakt waren. 

In het kader van de raadsledenacademie werden in 
2014, 2015 en 2016 stadstours georganiseerd. Op 
zaterdag 16 januari vond de Stadstour Almere Hout 
plaats. 12 raadsleden verdeeld over 9 fracties, namen 
deel aan deze stadstour. Zij werden op twee plaatsen 
ontvangen bij inwoners thuis, zowel in Vogelhorst en  
op de Paradijsvogelweg. De bewoners van Vogelhorst 
gaven hun zorgen weer over de aandacht die de  
gemeente voor hun specifieke plek heeft, waaronder  
de houtwallen, berenklauw, aankleding, inspanningen 
voor verkoop, wateroverlast, e.d. De bewoners van de 
Paradijsvogelweg overhandigden een brief met vragen. 
Beide groepen gaven de volgende aandachtspunten 
mee: ontwikkelingen Oosterwold, de communicatie en 
de bouw van windmolens door Zeewolde.

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA: VERBINDING MET DE STAD



KRACHTTOER – DIALOOG TUSSEN GEMEENTE-
RAAD EN WIJK

A ANBEVELINGEN VAN INSPREKEN NA AR MEESPREKEN
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Op vrijdag 6 juni 2014 vond de krachttoer plaats in 
Almere. Deze werd georganiseerd naar aanleiding van 
een stageopdracht. Tijdens de krachttoer gingen 
raadsleden en fractieassistenten in dialoog met profes-
sionals, vrijwilligers en beleidsambtenaren. Beide 
dialogen, ieder een ander aspect van de decentralisa-
ties betreffend, hebben veel voor de gesprekspartners 
opgeleverd. Bij ieder van de dialogen was een gespreks-
leider aanwezig die er voor zorgde dat enkele spel-
regels werden nageleefd, zoals het laten uitspreken 
van elkaar en het niet met elkaar in discussie gaan.  
Op die manier ontstond een dialoog met veel openheid 
en waardevolle persoonlijke ervaringen.

•	 	De	onderwerpen	die	betrekking	hebben	op	de	directe	leefomgeving	van	
inwoners	lenen	zich	het	beste	voor	bespreking	op	locatie.	Daarom	
kijken	we	voor	onderwerpen	die	op	locatie	besproken	kunnen	worden	
in	eerste	instantie	naar	onderwerpen	op	het	gebied	van	verkeer,	fysieke	
leefomgeving	en	veiligheid	(belangrijkste	onderwerpen	in	lokaal	
kiezersonderzoek	2016).

•	 	Centraal	tijdens	de	bijeenkomsten	staat	het	gesprek	met	inwoners.		
Op	hoofdlijnen	kunnen	politieke	standpunten	gedeeld	worden	met	
inwoners,	maar	verder	worden	daarom	de	aanwezige	inwoners	vooral	
aan	het	woord	gelaten.

•	 	Terugkoppeling	aan	de	aanwezige	bezoekers	is	een	aandachtspunt		
(wat	gebeurt	er	na	de	bijeenkomst).	We	gaan	daarom	contactgegevens	
van	bezoekers	verzamelen	(op	vrijwillige	basis)	en	deze	gegevens	te	
gebruiken	voor	actieve	terugkoppeling.	Dit	geldt	ook	voor	reguliere	
insprekers	op	de	Politieke	Markt.

•	 	Op	locatie	kan	ook	vergaderd	worden	met	specifiek	belanghebbenden.	
Op	dat	moment	is	er	minder	mogelijkheid	om	met	andere	aanwezigen	
het	gesprek	aan	te	gaan.	In	de	communicatie	over	de	bijeenkomst	gaan	
we	dit	duidelijker	toelichten.

•	 	Het	meespreken	vraagt	een	herdefinitie	van	de	participatiemomenten	
in	het	besluitvormingsproces.	Het	is	aan	de	raad	om	daarom	aan	de	
voorkant	scherper	te	sturen	op	de	eigen	rol	in	het	proces	en	bij	welke	
onderwerpen	de	raad	vroeg	inspraak	wil	organiseren.

•	 	Het	vergaderen	op	locatie	brengt	extra	kosten	met	zich	mee,	omdat	er	
bijvoorbeeld	opgenomen	moet	worden	en	techniek	goed	geregeld	moet	
zijn.	Het	is	aan	een	nieuwe	raad	hier	in	de	begroting	rekening	mee	te	
houden.

•	 	Het	vergaderen	op	locatie	brengt	een	andere	dynamiek	met	zich	mee.	
Het	verdient	aanbeveling	hier	in	de	voorzitterstrainingen	extra	aan-
dacht	aan	te	geven.

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA: VERBINDING MET DE STAD
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MOTIEMARKT / 
DAG VAN DE DEMOCRATIE

In het vierjarenplan van de gemeente-
raad werd de burgerinitiatievenmarkt 
al genoemd als goede manier om 
verbinding met de stad te maken. Met 
de motiemarkt haalt de gemeenteraad 
kennis en kunde uit de stad, maar 
speelt ze ook in op de eigen kracht  
van inwoners en andere belangheb-
benden. De motiemarkt is een vorm 
van directe democratie: aanwezigen 
kunnen hun idee ‘pitchen’ bij raads-
leden, die maken er een motie van  
en binnen afzienbare tijd stemt de 
gemeenteraad over deze motie. De 
indiener weet dan of zijn of haar idee 
zal worden uitgevoerd. In de afgelopen 
periode heeft de gemeenteraad drie 
keer een motiemarkt en één Dag van 
de Democratie georganiseerd.

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA: VERBINDING MET DE STAD



MOTIEMARKT 5 NOVEMBER 2015

MOTIEMARKT 10 MEI 2016
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Op 5 november 2015 vond de eerste motiemarkt van 
Almere plaats in de burgerzaal van het stadhuis. De 
eerste editie was een groot succes: 120 ingediende 
moties en maar liefst 56 raadsleden die aankondigden 
een idee te adopteren om daar een motie van te maken. 
Op 11 november 2015 werden tijdens de begrotings-
behandeling 37 moties besproken die voortkwamen uit 
de motiemarkt. Van deze 37 moties heeft de gemeente-
raad er uiteindelijk elf aangenomen, waarbij een motie 
zelfs door de hele gemeenteraad werd ondersteund.

Op 10 mei 2016 was de tweede motiemarkt. Deze 
keer presenteerden meer dan 150 Almeerders 
hun idee. Dit jaar was de Motiemarkt niet gekop-
peld aan de begroting, maar aan de Voorjaarsnota. 
Bij de Voorjaarsnota werden dit jaar 37 moties 
ingediend; 21 daarvan kwamen voort uit de 
Motiemarkt. Van deze 21 moties zijn er uiteindelijk 
7 aangenomen. 

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA: VERBINDING MET DE STAD



7 OKTOBER 2017 DAG VAN DE DEMOCRATIE

A ANBEVELINGEN MOTIEMARKT/ 
DAG VAN DE DEMOCRATIE
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Op 7 oktober 2017 organiseerde de gemeenteraad 
zijn eerste Dag van de Democratie. Het thema van 
de dag was: invullen van de lokale democratie, 
bewoners en gemeenteraad samen. De meeste 
Almeerse politieke partijen hadden een kraampje 
ingericht in het stadhuis. Bezoekers konden met 
hen in gesprek, op de foto met de burgemeester en 
scholieren namen deel aan discussies onder leiding 
van rapper Yes-R. Verder was er een fotowedstrijd 
voor de beste foto over de democratie in Almere.
Tijdens de Dag van de Democratie werd ook de 
Motiemarkt gehouden. Inwoners en organisaties 
probeerden raadsleden te interesseren voor hun 
idee. Dit jaar waren er 30 aanmeldingen voor de 
motiemarkt. Van de ingediende moties zijn er  
12 moties ingediend bij de begroting.

•	 	De	motiemarkt	is	een	waardevol	instrument	
gebleken,	al	is	na	drie	keer	het	‘nieuwe’	er	wel	af.	
Het	verdient	aanbeveling	om	na	te	blijven	denken	
over	de	vorm.

•	 	Qua	verwachtingsmanagement	bij	de	indieners	is	
het	goed	om	‘snel’	resultaat	te	kunnen	laten	zien.	
Daarom	is	het	advies	om	een	motiemarkt	te	
koppelen	aan	de	begrotingsbehandeling.

•	 	Uit	de	evaluatie	blijkt	een	doordeweekse	avond	het	
beste	tijdstip	voor	de	motiemarkt.

•	 	Door	de	deelnemers	wordt	nazorg	(wat	gebeurt	er	
met	uw	motie	op	welk	moment)	als	grootste	
aandachtspunt	aangegeven.	Dit	blijft	een	belang-
rijk	aspect	om	rekening	mee	te	houden.

•	 	De	Dag	van	de	Democratie	is	in	deze	vorm	niet	
succesvol	geweest.	Er	waren	weinig	bezoekers.	
De	georganiseerde	debattraining	is	wel	door	30	
mensen	bezocht.	Voor	een	volgende	keer	dat	er	
een	Dag	van	de	Democratie	wordt	georganiseerd,	
zal	daarom	gekeken	worden	naar	andere	vormen.

•	 	Het	benaderen	van	leerlingen	van	scholen	voor	
bijvoorbeeld	een	scholierendebat	werkt	goed.

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA: VERBINDING MET DE STAD



GEMEENTELIJKE POLITIEK EN NABIJHEID 
VAN DE GEMEENTERAAD (D66, JUNI 2014)

SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET
(PVV, AUGUSTUS 2014)
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Alle	inwoners	van	Almere	kunnen	
meedoen	aan	het	online	raadspanel.	
Het	raadspanel	bestaat	eind	2017	uit	
ongeveer	1.700	bewoners.	In	2015	is	
een	er	grote	opschoonactie	geweest	
waarbij	foutieve	e-mailadressen	zijn	
verwijderd.	Hierdoor	viel	het	bestand	
in	één	keer	van	2.100	naar	1.600	terug.	
De	gemeenteraad	kan	het	raadspanel	
vragen	stellen	over	een	actueel	
onderwerp	dat	op	de	agenda	staat	of	
mogelijk	op	de	agenda	gezet	gaat	
worden.	Namens	de	gemeenteraad	
zijn	in	de	raadsperiode	2014-2018	de	
volgende	onderzoeken	uitgezet	onder	
het	raadspanel:

43% van het raadspanel vulde deze vragenlijst in.  
Uit de vragenlijst bleek onder anderen dat 58% van de 
respondenten enige en 39% veel interesse heeft in de 
gemeentelijke politiek. 37% van de respondenten had 
op dat moment kennis genomen van het coalitie-
akkoord dat net gepresenteerd was. 59% was daar  
nog niet aan toegekomen.

46% van het raadspanel vulde deze vragenlijst in. 
Uit de vragenlijst kwam onder anderen dat 56% 
van de respondenten van mening was dat het 
Sinterklaasfeest in ongewijzigde vorm gevierd 
moest blijven worden. De resultaten heeft de PVV 
meegenomen in een motie die in de gemeenteraad 
is behandeld. De motie is door een meerderheid 
van de gemeenteraad afgewezen.

BETREKKEN VAN DE 
STAD (RAADSPANEL)

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA: VERBINDING MET DE STAD

https://almere.notubiz.nl/document/4344667/1
https://almere.notubiz.nl/document/4344665/1


ONDERGRONDSE AFVAL INZAMEL DEPOTS 
(OID’S) (PVDA, NOVEMBER 2014)

COMMUNICATIEKANALEN GEMEENTERAAD / INTERESSE IN 
LOKALE POLITIEK (MAART 2015)

ONDERGRONDS AFVAL TRANS-
PORTSYSTEEM (OAT) (PVDA EN LEEF-
BAAR ALMERE, SEPTEMBER 2014)
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Volgens de PvdA plaatsen steeds meer bewoners 
hun afval naast de OID’s en daarom wilde zij de 
mening hierover peilen van het raadspanel. 33% van 
het raadspanel vulde de vragenlijst in. Hieruit bleek 
onder anderen dat 81.6% van de respondenten wel 
eens afval naast een OID ziet staan. Meer respon-
denten geven aan er geen tot weinig last van te 
hebben (44,3%) dan best wel tot veel (34,5%).  
De PvdA agendeerde het onderwerp op de Politieke 
Markt. Het is daarna meerdere keren besproken  
op de Politieke Markt.

In totaal hebben 675 leden van het raadspanel (31%) en 35 andere 
bewoners van Almere de vragenlijst ingevuld (710 respondenten). 
Bijna 60% van de respondenten geeft aan voldoende geïnformeerd  
te worden over de gemeenteraad. Iets meer dan 20% vindt dit echter 
(ruim) onvoldoende. Ruim een derde van de respondenten heeft veel 
interesse in de lokale Almeerse politiek. Toch geeft 35,7% aan niet 
actief betrokken te zijn. De Politieke Markt is bij de respondenten 
een bekend begrip: bijna 96% heeft er wel eens over gehoord of iets 
van gelezen. Toch geeft 63,4% aan nog nooit op de Politieke Markt 
geweest te zijn.37,7% van de respondenten is het er (helemaal) mee 
eens dat hij/zij invloed heeft op wat er in de gemeente gebeurt.  
Maar een derde is het er (helemaal) niet mee eens.

41% van het raadspanel vulde deze 
vragenlijst in, waaruit onder andere 
kwam dat 54% van de respondenten 
vond dat het OAT moet stoppen als het 
duurder is en 51% dat het OAT moet 
stoppen ook al rijden er dan vuilnis-
wagens door het centrum. Mede naar 
aanleiding van het raadspanelonderzoek 
hebben de PvdA en Leefbaar Almere het 
onderwerp geagendeerd op 13 november. 
Een motie met de oproep om met het 
OAT te eindigen is uiteindelijk door een 
meerderheid van de gemeenteraad 
afgewezen.

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA: VERBINDING MET DE STAD

https://almere.notubiz.nl/document/4344669/1
https://gemeenteraad.almere.nl/fileadmin/files/gemeenteraad/Uitkomsten_onderzoek_naar_communicatiekanalen_van_de_gemeenteraad.pdf
https://almere.notubiz.nl/document/4344668/1


OPENBAAR VERVOER IN ALMERE 
(PVDA EN VVD, JUNI 2015)

COMMUNICATIEKANALEN GEMEENTERAAD 
(PRESIDIUM, APRIL 2016)

VEILIGHEIDSGEVOEL ALMERE (PVDA EN CHRISTENUNIE, JUNI 2016)
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De PvdA en de VVD vroegen het raadspanel 
met deze enquête om suggesties te doen 
voor een deel van het nog beschikbare 
budget voor het Openbaar Vervoer in 
Almere. Uiteindelijk heeft een kleine 20% 
van het raadspanel (407 leden) de vragen-
lijst beantwoord. De vragenlijst was iets 
anders dan anders. Het was namelijk een 
bewerking van de OV-game die raadsleden 
in maart gespeeld hadden. De vragenlijst 
bestond uit 19 vragen (21 kaartjes). De 
keuzes die panelleden maakten kosten 
punten of leveren punten op. In totaal 
konden panelleden 1.625 punten verdelen. 
Helaas was het technisch niet mogelijk om 
een rekenmachine te laten meelopen, maar 
panelleden werd gevraagd zelf een score 
bij te houden. Uiteindelijk is bijna 75% van 
de respondenten onder de 1.625 punten 
gebleven.

In april is op initiatief van het Presidium een raadspanelonderzoek 
gedaan naar de communicatiekanalen van de gemeenteraad. Omdat 
zowel het informatieve filmpje over, als de informatiefolder van de 
gemeenteraad sterk gedateerd waren, is in 2016 gewerkt aan een 
nieuwe animatie en nieuw boekwerkje. Om te toetsen of het boekwerkje 
helpt om op een snelle een eenvoudige manier meer kennis over de 
gemeenteraad te verkrijgen, is op 13 april 2016 een raadspanelonder-
zoek uitgezet. Aan respondenten werd bij de start van de vragenlijst 
gevraagd of ze zichzelf een cijfer konden geven voor hun kennis van de 
politiek in Almere. Gemiddeld gaven de respondenten zichzelf een 5,6. 
Aan het eind van de vragenlijst werd de vraag nogmaals gesteld. Daar 
gaven respondenten zichzelf nu gemiddeld een 6,9. De animatie en het 
boekwerkje lijken dus bij te dragen aan het vergroten van kennis bij de 
respondenten. 

De PvdA en ChristenUnie willen dat de gemeente de komende jaren werkt 
aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel in Almere, natuurlijk naast het 
voortzetten van de aanpak van criminaliteit. Met het verbeteren van het 
veiligheidsgevoel kan immers grote maatschappelijke meerwaarde worden 
bereikt. Met dit onderzoek wilden zij een eerste stap zetten richting het 
verbeteren van de veiligheidsgevoelens. De resultaten geven inzicht in wie 
zich (on)veilig voelt en wanneer, waar en waardoor dat voorkomt. Op basis 
van het onderzoek willen de partijen tot een plan komen waarmee de  
gemeente het veiligheidsgevoel kan verbeteren.

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA: VERBINDING MET DE STAD

https://gemeenteraad.almere.nl/fileadmin/files/gemeenteraad/PDF/Onderzoek_Animatie_en_Agenda_van_Almere.pdf
https://gemeenteraad.almere.nl/fileadmin/files/gemeenteraad/PDF/Uitkomsten_raadspanelonderzoek_veiligheidsgevoel_Almere.pdf
https://almere.notubiz.nl/document/4344670/1


VUURWERKBELEVING
(GROENLINKS, OKTOBER 2016)
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In september van dit jaar presenteerde het onder-
zoeksinstituut TNS NIPO het rapport ‘Vuurwerk – 
discussie in beweging’. Uit diverse hoeken lijkt er 
sprake te zijn van een toenemende roep om een 
vuurwerkverbod, zoals bijvoorbeeld in Hilversum 
het geval is. Ook in Almere is vorig jaar in de ge-
meenteraad de discussie gevoerd of er vuurwerk-
vrije zones ingevoerd zouden moeten worden. Het 
TNS NIPO-onderzoek geeft echter geen specifieke 
cijfers van Almere. Daarom wilde GroenLinks graag 
van het raadspanel weten wat de mening van het 
panel is over vuurwerk. Omdat vuurwerk een breed 
thema is in de samenleving, is de vragenlijst ook  
via een open link uitgezet onder de bewoners van 
Almere. Via Twitter en Facebook zijn hierover 
berichten verspreid. Dat het thema breed leeft,  
blijkt uit de respons op beide berichten: zo heeft het 
Facebookbericht 26.685 personen bereikt, is het 140 
keer gedeeld en heeft het 84 reacties gekregen. Dat 
alles heeft in totaal geleid tot een respons van 923 
personen uit het raadspanel (54%) en 2.046 personen 
die de open vragenlijst hebben ingevuld. GroenLinks 
heeft de resultaten van het onderzoek gebruikt voor 
de bespreking van het onderwerp op 10 november 
2016. Hierbij is, bij wijze van experiment, tevens  
een infographic gevoegd omtrent het vuurwerk  
in Almere.

Algeheel verbod consumentenvuurwerk, 

(mogelijkheid tot) vuurwerkshow)

Verbod knalvuurwerk voor consumenten

Verbod in centrum, vuurwerkshow gemeente

Behoud huidige regels

28%

69% Positief tegenover 
vuurwerk (NL: 47%) 21% Negatief tegenover 

vuurwerk (NL:49%)

57% 
steekt meestal 

niet / nooit 
vuurwerk af 
(NL: 80%)

43% 
steekt meestal / 
altijd vuurwerk 
af (NL: 20%)

Scenario’s toekomst 
(consumenten)vuurwerk 

VUURWERK: HOUDING 
& GEDRAG ALMERE 56 gemeenten 

waaronder 

Amsterdam, 

Groningen en 

Tilburg hebben 

ervaring met een 

gedeeltelijk 

vuurwerkverbod. 

Jaarwisseling Almere 
2015-2016

Het ‘Algeheel Beeld 
Jaarwisseling 

2015-2016’  van het 

Ministerie van V&J 
gaat niet in op 

effecten gedeeltelijk 
vuurwerkverbod.
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Belangrijk tijdens oud en nieuw: 

Gezelligheid: 83% (NL:85%) 

Genieten: 66% (NL:61%) 

Mooi vuurwerk: 62% (NL: 37%)

Associaties bij vuurwerk: 

Traditie: 74% (NL:85%) 

                                              Vervelend voor dieren: 44% 

Gevaar: 36% (NL: 63%)

57% 37%

Is er sprake van een grootschalig probleem door 
vuurwerkoverlast in Almere?

Enigszins / in grote mate

Nauwelijks / niet

16%

37%

9%

Vuurwerkvrije zones in de stad 6%

-118 verkeersborden vernield 

- 77 prullenbakken vernield 

- 1 vuurwerkgerelateerde aanhouding 

- brandweer 36 keer uitgerukt (niet 
allemaal vuurwerkgerelateerd) 

- 5 vuurwerkslachtoffers 

- 1108 meldingen bij Meldpunt 
Vuurwerkoverlast (Meeste meldingen 
in omgeving Bouwmeesterbuurt 
(110), Joris Ivenslaan (88), 
Parkwijklaan (87), Gipskruisweg 
(63) en Centrum (60)) 

- Schadepost vuurwerkoverlast:  
65.450 euro  
(2014/2015: 77.437 euro) 

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA: VERBINDING MET DE STAD

https://almere.notubiz.nl/document/4344672/1


TAXIOORLOG (VVD, APRIL 2017)

COMMUNICATIEKANALEN VAN DE GEMEENTERAAD (JULI 2017)

Het rapport 
leest u hier.

Het rapport 
leest u hier.
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Naar aanleiding van berichtgeving over een 
taxioorlog bij station Almere Centrum heeft de 
VVD in april een vragenlijst uitgezet onder het 
raadspanel. De VVD vroeg zich af in hoeverre 
klanten bekend zijn met het feit dat keuzevrij-
heid bestaat ten aanzien van de keuze voor een 
taxi en dat taxi’s elkaar kunnen beconcurreren 
door verschillende prijzen te hanteren. Ook 
wilde de VVD van bewoners weten of chauffeurs 
van taxi’s in Almere zich bemoeien met de 
keuze van de klant. Van het raadspanel (1726) 
reageerde 45% (784), daarnaast heeft een 
aantal leden de vragenlijst niet volledig inge-
vuld. Hiervan zijn er nog 12 meegenomen in de 
resultaten. Daarnaast is er nog een open link 
geplaatst op sociale media van de gemeente-
raad (Facebook en Twitter). Deze open link is 
door 17 mensen volledig ingevuld. Dat maakt 
dat het totaal aantal respondenten van dit 
onderzoek 813 is.

Jaarlijks wordt onder het raadspanel onderzoek gedaan naar de 
communicatiekanalen van de gemeenteraad en de interesse in de 
lokale politiek. De vragenlijst is uitgezet van 26 juni tot en met 10 juli 
2017 onder het raadspanel en bewoners van Almere (open link). 
 In totaal hebben 722 leden van het raadspanel (43%) en 138 andere 
bewoner van Almere de vragenlijst ingevuld (totaal 860 responden-
ten). De meeste respondenten van het onderzoek hebben enige (64%) 
of zelfs veel (30%) interesse in de lokale politiek. Toch is 62% niet 
betrokken bij de lokale politiek (waarvan 14% aangeeft dat wel te 
willen). 29% van de respondenten volgt de gemeentelijke politiek met 
aandacht. Gemiddeld zien we dat de meeste respondenten wel op de 
hoogte zijn van mogelijkheden tot inspreken, maar er (nog) geen 
gebruik van hebben gemaakt. 

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA: VERBINDING MET DE STAD

https://almere.notubiz.nl/document/5211244/1
https://gemeenteraad.almere.nl/fileadmin/files/gemeenteraad/PDF/Uitkomsten_2_onderzoek_naar_communicatiekanalen_van_de_gemeenteraad_2017.pdf


BEHEER EN ONDERHOUD (REKENKAMER, OKTOBER 2017)

A ANBEVELINGEN RA ADSPANEL

Het rapport 
leest u hier.
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Om te kunnen leren van de praktijk onderzocht de Reken-
kamer van de gemeenteraad Almere in 2017 een aantal 
praktijkvoorbeelden van beheer en onderhoud in de stad. 
Op basis van ervaringen wilde de Rekenkamer komen tot 
leerpunten voor de toekomst die zij mee gaat geven aan de 
gemeente. Omdat de Rekenkamer van Almere in eerste 
instantie meer te weten wilde komen over ervaringen met 
het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de stad 
heeft de rekenkamer onder het raadspanel en via een open 
link een peiling gehouden over het beheer en onderhoud in 
Almere. Het onderzoek was met name gericht op uitvoering 
en minder op beleid. Het onderzoek is uitgezet op 2 oktober 
2017 en gesloten op 9 oktober 2017. Aan het onderzoek 
hebben in totaal 789 personen deelgenomen, waarvan  
71 via de open link. Gemiddeld genomen staan de respon-

denten vooral “goed” en “neutraal” tegenover de verschil-
lende onderdelen. Wanneer we naar de specifieke onder-
delen kijken, dan zien we dat de gemeente vooral “goed” 
scoort op verkeersmanagement, verlichting en verharding. 
De onderdelen water, speelvoorzieningen en kunstwerken 
scoren het hoogst op neutraal. Straatmeubilair scoort 
slecht en de groenvoorzieningen worden als “zeer slecht” 
ervaren. Groenvoorziening en verharding worden met 
respectievelijk 76% en 71% het (meest) interessant gevonden 
om te onderzoeken. Straatmeubilair staat met 63% (meest) 
interessant op een derde plaats. De resultaten van het 
onderzoek zijn door de Rekenkamer meegenomen in hun 
rapport omtrent beheer en onderhoud (zie ook reken-
kameronderzoeken).

Er	worden	de	afgelopen	jaren	steeds	minder	onderzoeken	
onder	het	gemeenteraadspanel	uitgezet,	waardoor	ook	de	
respons	afneemt.	Het	panel	is	statisch	en	er	zit	weinig	groei	in.	
De	nieuwe	gemeenteraad	zal	een	voorstel	voor	de	toekomst	
over	het	raadspanel	voorgelegd	krijgen.

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA: VERBINDING MET DE STAD

https://gemeenteraad.almere.nl/fileadmin/files/gemeenteraad/PDF/uitkomsten_raadspanel_beheer_en_onderhoud__rekenkamer__alg.pdf


SNAPCHAT: LAAG BEREIK
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De	gemeenteraad	heeft	in	2016	
aangegeven	jongeren	een	belangrijke	
doelgroep	te	vinden	om	te	betrekken	
bij	de	politiek.	Daarom	is	de	afgelopen	
periode	ingezet	op	een	experiment	
met	Snapchat	en	een	nieuw	scholen-
programma.

Op 31 maart 2016 heeft het Presidium 
ingestemd met het uitvoeren van een 
experiment op Snapchat. Het doel van het 
experiment was om de jongere bevolking 
van Almere meer informatie te geven over 
de gemeenteraad en tegelijkertijd meer 
signalen te ontvangen van wat er onder 
hen speelt. In de maanden april en juni is 
de pilotfase gestart. Tijdens deze fase 
hebben de jongste raadsleden van Almere 
een introductie gehad van de app. Er zijn 
vier Snapstories gemaakt waarbij de 
raadsleden werden gevolgd en gefilmd. 
Hierdoor zijn de jongeren bekend geraakt 
met de functies en mogelijkheden van 
Snapchat. Na het zomerreces is gestart 
met het daadwerkelijk online zetten van de 
Snapchatfilmpjes en het promoten van het 
kanaal. Bij elke Snapaflevering wordt 

gekeken naar wat leuke en interessante 
onderwerpen op de agenda zijn, specifiek 
voor jongeren. Alle filmpjes zijn ook op het 
Youtube kanaal van de gemeenteraad 
geplaatst. Voor het experiment is iemand 
ingehuurd die ervaring had met het kanaal 
en ook op een aansprekende manier de 
filmpjes kon presenteren voor jongeren.

In het eerste kwartaal van 2017 is een 
tussenevaluatie naar het presidium 
gestuurd over het experiment. Uit deze 
evaluatie bleek dat het moeilijk was om 
jongeren naar het platform te krijgen. De 
inhoud van de filmpjes was, ondanks alle 
pogingen, nog steeds te moeilijk en niet 
geschikt voor het medium. Op basis van 
deze evaluatie is besloten het experiment 
stop te zetten.

BETREKKEN VAN 
JONGEREN

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA: VERBINDING MET DE STAD



SCHOLENBEZOEKEN

A ANBEVELINGEN
BETREKKEN VAN JONGEREN
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In Almere weten enkele scholen de raadszaal al jaren te vinden voor een 
presentatie over het werk van de Gemeenteraad van Almere. Sommige via 
de raadsgriffie, andere via programma’s van Prodemos. Toch merkte de 
gemeenteraad dat de meerderheid van de scholen in het voortgezet en 
middelbaar beroepsonderwijs de gemeenteraad niet weten te vinden. Daar 
komt bij dat het aanbod van de gemeenteraad onvoldoende ontwikkeld is 
en het aanbod van Prodemos onvoldoende ‘Almeers’ is. 

Op 5 oktober organiseerde de gemeenteraad daarom een ronde tafelbijeen-
komst in Echnaton omtrent het nieuwe scholenprogramma. Bij deze 
bijeenkomsten waren directeuren, docenten, raadsleden en vele scholieren 
aanwezig. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is een werkgroep  
ontstaan met raadslid Hilde van Garderen (VVD) en fractieassistenten 
Leida Höhle (PvdA) en Pim Reinders (Leefbaar Almere). Daarnaast zitten 
in de werkgroep diverse docenten en leerlingen van middelbare scholen in 
Almere. De werkgroep heeft in 2017 gewerkt aan een nieuw programma 
dat de gemeenteraad kan aanbieden aan scholen in Almere. Dit programma 
is in 2018 aangeboden aan het presidium.

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA: VERBINDING MET DE STAD

•	 	Het	nieuwe	scholenprogramma	zorgt	
voor	enthousiasme	bij	de	raadsleden	en	
bij	scholen.	Het	is	een	goed	instrument	
dat	in	2018	verder	uitgewerkt	zal	worden.

•	 	Het	nieuwe	scholenprogramma	vergt	
inzet	vergen	van	raadsleden	en	de	
raadsgriffie.	Deze	inzet	moet	concreet	
worden	uitgewerkt.



ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA
KENNIS EN INFORMATIE VOOR DE GEMEENTERAAD 



In	de	afgelopen	raadsperiode	zijn	er	
een	aantal	bijzondere	activiteiten	en	
experimenten	georganiseerd	om	de	
gemeenteraad	meer	achtergrond	
informatie	te	geven,	zodat	de	gemeente-
raad	voldoende	in	positie	was	om	zich	
een	betere	mening	te	vormen	over	het	
onderwerp	en	daarmee	de	kwaliteit		
van	het	politieke	debat	te	versterken.	
Tijdens	de	afgelopen	raadsperiode		
zijn	de	volgende	bijeenkomsten		
georganiseerd:
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Centraal bij dit thema staat het versterken van de informatiepositie van de gemeenteraad: de 
hele olifant in beeld. Door de informatiepositie te verbeteren, versterkt de kwaliteit van het 
politieke debat. Ook wordt de ondersteuning van fracties, o.a. bij het voorbereiden van onder-
werpen voor agendering verbetert, waardoor de kwaliteit van stukken toeneemt. Tenslotte 
moet het raadsinformatiesysteem verbeterd worden (dossiers, vindbaarheid).

VERSTERKEN KWALITEIT 
VAN HET POLITIEKE DEBAT SYMPOSIUM

CANNABIS
Op initiatief van Ulysse Ellian (VVD) en 

Johan van der Kroef (CDA) is een symposium 
gehouden op 20 mei 2016 over cannabisbeleid. Aanlei-

ding voor het symposium was het rapport ‘Het failliet van 
gedogen. Op weg naar de Cannabiswet’, dat op 30 november 

2015 verscheen. In aanloop naar de standpuntbepaling door de 
VNG over Cannabis, wilden de initiatiefnemers zich een mening 

vormen over dit onderwerp en nadenken over de mogelijkheden die 
een dergelijke wet biedt voor de Almeerse situatie. Bij het symposium 
waren diverse betrokkenen uitgenodigd. Voor de agenda van 26 mei 
van de Politieke Markt is een motie vreemd aan de orde van de dag 
over dit onderwerp ingediend en besproken. D66 vroeg daarin om 

een standpuntbepaling naar aanleiding van het genoemde 
rapport. Deze motie leidde dezelfde avond tot een debat 

tussen D66 en ChristenUnie. Uiteindelijk werd deze 
motie, evenals een motie van de VVD om niet te 

experimenteren in Almere met cannabis, 
verworpen. 

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA KENNIS EN INFORMATIE	VOOR DE GEMEENTERAAD 
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INFORMATIE- 
CARROUSEL SCHULDENAANPAK

Op 13 oktober 2016 vond een informatie-
carrousel plaats over de huidige schuldenaanpak. 

Deze informatiecarrousel is in samenspraak tussen 
het college en de PvdA tot stand gekomen en georgani-

seerd ter voorbereiding op de bespreking van de herijking 
van de schuldenaanpak. De gemeenteraad werd op 18 mei per 

raadsbrief geïnformeerd over de ondernomen acties met betrek-
king tot de aanpak van schulden in Almere. Hierin gaf het college 

ook aan dat de gemeenteraad betrokken zou worden bij de  
herijking van de schuldenaanpak in Almere. Deze informatie-

carrousel was daartoe een eerste bijeenkomst. Het doel van de 
bijeenkomst was drieledig: om als gemeenteraad duidelijkheid 

te krijgen over het huidige proces van de aanpak van  
schulden en van enkele specifieke onderdelen; om zicht 

te krijgen op het beleid in de praktijk; en om  
informatie te krijgen over de doorontwikkeling 

die de afgelopen jaren heeft plaats-
gevonden. 

TRENDS EN
ONTWIKKELINGEN IN ALMERE

De studiedagen in 2016 maakten duidelijk 
dat het goed is trends en ontwikkelingen te 

kennen. Trends kun je namelijk niet tegengaan of 
afdwingen, wel faciliteren. Met deze gedachte in het 

achterhoofd is het idee gegroeid een speciale avond te 
wijden op de politieke markt aan ‘welke trends en ontwik-
kelingen raken Almere’. Na het zoeken naar een gepaste 
vorm is er voor gekozen om op 8 juni 2017 twee sprekers 

vanuit hun eigen kennis en ervaring hun licht laten schijnen 
op voornoemde vraag. Dit waren de heer Dekker van de 
afdeling Onderzoek & Statistiek en de heer Marlet van 

Atlas voor gemeenten. De bijeenkomst voldeed 
helaas niet aan de verwachtingen. Zo zal voor een 

volgende keer gekozen worden voor een 
andere werkmethode, waarin beter 

nuances kunnen worden 
aangebracht.

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA KENNIS EN INFORMATIE	VOOR DE GEMEENTERAAD 



40

DE KRACHT VAN 
DE GEMEENTERAAD

VOORWOORD

BURGEMEESTERS-
WISSEL

RAAD 2020

VERBINDING MET 
DE STAD

KENNIS EN 
INFORMATIE

ONDERSTEUNING
RAADSLEDEN EN

FRACTIES

DOORONTWIKKELEN 
POLITIEKE MARKT

TERUGBLIK OP DE 
STUDIEDAGEN

ONDERZOEKEN

BELANGRIJKE
ONDERWERPEN

WAAR STAAN WE 
OP ONZE WEG

BIJLAGEN

2014-2
01

8

ONTWIKKELINGS-
PLAN STADSTUINEN POORT

Op 14 april 2016 stond voor het eerst het 
raadsvoorstel Ontwikkelingsplan Stadstuinen 

Poort op de agenda van de Politieke Markt. Dit is 
een inhoudelijk niet eenvoudig dossier, met bovendien 
een ‘tijdsklem’. De gemeenteraad heeft de inhoud en 

goede bespreking laten voorgaan op de tijdsdruk.  
Op 14 april vond eerst een technische toelichting plaats. 

Vervolgens is op 21 april, 12, 19 en 26 mei en 9 juni over dit 
onderwerp verder gesproken, totdat het op 9 juni door de 

gemeenteraad is vastgesteld. In de manier van behan-
delen is geëxperimenteerd met een andere werk-
vorm, onder meer door de raadszaal te benutten 

met een andere vergaderopstelling. In die 
debatopstelling kon onderling gedebat-

teerd worden aan de hand van 
inhoudelijke thema’s. 

INFORMATIE- 
CARROUSEL OVER ARMOEDE

Op verzoek van de SP werd op 9 juni 
2016 een informatiecarrousel georgani-

seerd over armoede. De informatiecarrousel 
werd gehouden ter voorbereiding op de bespre-

king van het nieuwe armoedebeleid. Het doel was 
om als gemeenteraad in een goede positie te 

komen, in voorbereiding op de toekomstige agen-
dering van dit onderwerp door het college. Dit 
experiment zorgt ervoor dat de gemeenteraad 
meer aan de voorkant van de agendavorming 

komt. De informatiesessie was er ook om 
andere inzichten met betrekking tot 

armoede op te doen. 

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA KENNIS EN INFORMATIE	VOOR DE GEMEENTERAAD 
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CONCEPTNOTITIE 
GEMEENTELIJKE VISIE

WERKLOCATIES ALMERE
Een ander experiment op 9 juni 2016 was de 

consultatie van het college over de Conceptnotitie 
‘Gemeentelijke Visie Werklocaties Almere; kader voor 
het vestigen van economische activiteiten’. Het college 

wilde door middel van deze consultatie uitspraken van de 
gemeenteraad krijgen over de voorgenomen veranderingen  

ten opzichte van het huidige beleid. In het agendaverzoek waren 
zes concrete vragen opgenomen over de voorgenomen veran-

deringen. Om de politieke discussie te bevorderen, vond, bij 
wijze van experiment, de bespreking plaats aan de hand van 
een zestal stellingen. Aan de hand van deze stellingen kon 

de gemeenteraad richtinggevende uitspraken mee-
geven aan het college. De definitieve visie is op  
8 december 2016 besproken tijdens de Politieke 

Markt en op 15 december 2016 door de 
gemeenteraad vastgesteld. 

SOCIALE
SUPERMARKT

Tijdens de Politieke Markt van 26 januari 
2017 heeft op initiatief van de PvdA en Leefbaar 

Almere een consultatie van de gemeenteraad plaats-
gevonden over het concept sociale supermarkten. Doel 

van deze bespreking was de kennis van PvdA en Leefbaar 
Almere met de andere raadsfracties te delen, en om meningen 
en adviezen vanuit de gemeenteraad mee te geven waar het 
college rekening mee kon houden bij de uitwerking van het 

raadsvoorstel over de sociale supermarkt later in 2017. Eén van 
de uitkomsten van de consultatie op 26 januari 2017 was de 
behoefte van een aantal fracties aan meer informatie over 

bestaande sociale supermarkten in Almere en elders in 
het land. Om in deze informatiebehoefte te voorzien, 
hebben de fracties van de PvdA en Leefbaar Almere 

op 17 mei 2017 een miniconferentie georgani-
seerd over het concept sociale super-

markten. 
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•	 	Het	experimenteren	met	verschillende	werkvormen		
is	waardevol	gebleken.	Experimenteren	staat	voor	
vitaliteit	van	het	systeem	en	kan	de	raad	helpen	om		
in	positie	te	komen.	Het	verdient	dan	ook	aanbeveling	
om	hier	mee	door	te	gaan	en	daarbij	ook	durf	te	tonen	
om	experimenten	te	laten	mislukken.	In	de	praktijk	
blijkt	van	de	mislukte	experimenten	het	meest	
geleerd	te	worden.

Drie	voorbeelden	van	andere	werkvormen:
•	 	Het	experiment	stadstuinen	Poort	waarbij	in	een	

andere	werkvorm	(debatopstelling	raadszaal)	is	
gewerkt,	werd	als	zeer	bruikbaar	aangemerkt	en	kan	
opnieuw	worden	benut

•	 	Het	werken	met	stellingen	(zoals	bij	de	gemeentelijke	
visie	werklocaties)	was	minder	succesvol.	Vanwege	
de	formulering	van	de	stellingen,	maar	ook	de	
doelstelling	van	de	bespreking.

•	 	Het	werken	met	de	digitale	tool	om	live	reacties	te	
vragen,	heeft	nog	niet	goed	gewerkt.	Dit	komt	mogelijk	
omdat	steeds	pas	op	het	laatste	moment	werd	
besloten	de	tool	in	te	zetten.	Indien	in	de	toekomst	
nogmaals	van	de	tool	gebruik	gemaakt	gaat	worden,	
dan	dient	hier	in	ieder	geval	tijdig	over	gecommuni-
ceerd	te	worden	richting	bewoners	om	de	kans	van	
slagen	te	vergroten.

A ANBEVELINGEN VERSTERKEN
K WALITEIT VAN HET DEBAT
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INVLOED GEMEENTE-
RAAD OP WONINGPRIJZEN

(HUUR EN KOOP) 
Tijdens de Politieke Markt van 9 februari 2017 is het 

agendaverzoek ‘Invloed gemeenteraad op woningprijzen 
(huur en koop)’ van de VVD en Leefbaar Almere geagendeerd. 

Daarbij werd beïnvloeding van woningprijzen gezien als één van 
de instrumenten die maken dat je de stad bent/wordt die je wilt zijn. 

Door meer kennis over bovenstaande zaken, beoogden de VVD en 
Leefbaar Almere dat toekomstige besprekingen van verschillende 

(terugkerende) onderwerpen zoals prestatieafspraken met woningcor-
poraties, het MPGA en het grondprijsbeleid een meer politiek in plaats 
van juridisch/technisch karakter zullen krijgen. Daarnaast wensten de 
fracties met deze bespreking input te leveren voor de consultatie over 

de Omgevingsvisie/het Omgevingsplan in het voorjaar van 2017. 
Experimenteel aan deze bijeenkomst was dat de gemeenteraad 
zowel een externe als – via het college – een ambtenaar uitno-

digde voor een technische toelichting. Daarnaast is gebruik 
gemaakt van de digitale tool presenterswall waarmee 

raadsleden, bezoekers in de zaal en mensen 
vanuit heel Almere vragen konden stellen 

aan de twee sprekers. 
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Het	versterken	van	de	informatiepositie	betekent	
allereerst	alle	informatie	die	raadsleden	krijgen	
op	een	andere	manier	aanbieden.	In	de	afgelopen	
raadsperiode	is	hieraan	invulling	gegeven	door	
als	achtergrond	bij	vergaderstukken	factsheets	
aan	te	bieden	of	infographics.

FACTSHEETS
Het	werken	met	factsheets	heeft		
tot	doel	om	snel,	compact	en	
overzichtelijk	de	vereiste	informatie	
voor	ieder	raadslid	inzichtelijk	te	
hebben,	zodat	deze	als	grondslag	
voor	discussie/debat	kan	dienen.		
Factsheets	worden	opgesteld	in	
samenspraak	met	de	indieners	van	
een	agendering,	dan	wel	door	het	
Presidium.	In	de	afgelopen	periode	
zijn	de	volgende	factsheets	aan-
geboden	aan	de	gemeenteraad:

Factsheet ZZP’ers in Almere en ondernemerspleinen 
Op 31 maart 2016 werd een factsheet gepresenteerd over ZZP’ers in Almere. Dit 
diende voor de bespreking van de motie vreemd aan de orde van de dag door de 
fracties van de VVD, SP, Fractie Eekhuis, ChristenUnie en PVV, getiteld ‘Ruimte 
voor belangenorganisatie(s) voor ZZP'ers op het Ondernemersplein’. 

Factsheet buitenlandse bedrijven 
De PvdA wilde op 12 mei 2016 met de 
gemeenteraad en het college een 
gesprek voeren over de effectiviteit 
van de regionale acquisitie van buiten-
landse bedrijven voor Almere. De 
partij wilde ook spreken over mogelijk-
heden om de aantrekkingskracht van 
Almere voor internationale bedrijven 
te vergroten. Om de discussie van 
feitelijke informatie te voorzien is een 
factsheet aan het voorbereidings-
memo toegevoegd met feitelijke 
informatie over het aantal buitenlandse 
bedrijven en de daarmee gemoeide 
werkgelegenheid in Almere. 

Factsheets P&C
Ten behoeve van de bespreking van 
de programmarekening 2016 en 
2017 zijn per programmaonderdeel 
van de rekening factsheets gemaakt. 
In deze factsheets is weergegeven 
wat er in de verschillende P&C- 
documenten (voorjaarsnota, begro-
ting, rekening) over dit programma-
onderdeel tekstueel en financieel 
was opgenomen. Dit zorgde ervoor 
dat raadsleden per onderdeel in  
één keer inzichtelijk kregen welke 
verschillen er waren in de rekening 
ten opzichte van de eerdere docu-
menten.

Bekijk hier de 
factsheet.

Bekijk hier de 
factsheet.

FACTSHEETS
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INZICHTELIJK(ER) MAKEN 
VAN INFORMATIE

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA KENNIS EN INFORMATIE	VOOR DE GEMEENTERAAD 

https://almere.raadsinformatie.nl/document/3206367/4
https://almere.raadsinformatie.nl/document/3400321/3


INFOGRAPHICS
Een	infographic	of	informatieve	illustratie	geeft	een	informatieve	weergave	van	
verschillende	objecten	met	een	combinatie	van	tekst	en	beeld.	Dit	kan	voorkomen	
in	de	vorm	van	een	kaart,	grafiek,	bord,	instructieve	tekening	of	een	interactieve	
applicatie.	Een	infographic	is	vooral	bedoeld	om	het	overdragen	van	informatie,	
data	en	kennis	op	een	eenvoudige	en	inzichtelijke	manier.	In	de	afgelopen	raads-
periode	is	er	vier	keer	geëxperimenteerd	met	een	infographic:

Op	10	november	2016	bespreekt	
GroenLinks	de	resultaten	van	het	
raadspanelonderzoek	naar	vuur-
werkbeleving	in	Almere	gebruikt	
voor	de	bespreking	van	het	onder-
werp	vuurwerk	op	de	Politieke	
Markt.	Hierbij	is	een	infographic	
gevoegd	omtrent	het	vuurwerk	in	
Almere.	
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Algeheel verbod consumentenvuurwerk, 

(mogelijkheid tot) vuurwerkshow)

Verbod knalvuurwerk voor consumenten

Verbod in centrum, vuurwerkshow gemeente

Behoud huidige regels

28%

69% Positief tegenover 
vuurwerk (NL: 47%) 21% Negatief tegenover 

vuurwerk (NL:49%)

57% 
steekt meestal 

niet / nooit 
vuurwerk af 
(NL: 80%)

43% 
steekt meestal / 
altijd vuurwerk 
af (NL: 20%)

Scenario’s toekomst 
(consumenten)vuurwerk 

VUURWERK: HOUDING 
& GEDRAG ALMERE 56 gemeenten 

waaronder 

Amsterdam, 

Groningen en 

Tilburg hebben 

ervaring met een 

gedeeltelijk 

vuurwerkverbod. 

Jaarwisseling Almere 
2015-2016

Het ‘Algeheel Beeld 
Jaarwisseling 

2015-2016’  van het 

Ministerie van V&J 
gaat niet in op 

effecten gedeeltelijk 
vuurwerkverbod.
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Belangrijk tijdens oud en nieuw: 

Gezelligheid: 83% (NL:85%) 

Genieten: 66% (NL:61%) 

Mooi vuurwerk: 62% (NL: 37%)

Associaties bij vuurwerk: 

Traditie: 74% (NL:85%) 

                                              Vervelend voor dieren: 44% 

Gevaar: 36% (NL: 63%)

57% 37%

Is er sprake van een grootschalig probleem door 
vuurwerkoverlast in Almere?

Enigszins / in grote mate

Nauwelijks / niet

16%

37%

9%

Vuurwerkvrije zones in de stad 6%

-118 verkeersborden vernield 

- 77 prullenbakken vernield 

- 1 vuurwerkgerelateerde aanhouding 

- brandweer 36 keer uitgerukt (niet 
allemaal vuurwerkgerelateerd) 

- 5 vuurwerkslachtoffers 

- 1108 meldingen bij Meldpunt 
Vuurwerkoverlast (Meeste meldingen 
in omgeving Bouwmeesterbuurt 
(110), Joris Ivenslaan (88), 
Parkwijklaan (87), Gipskruisweg 
(63) en Centrum (60)) 

- Schadepost vuurwerkoverlast:  
65.450 euro  
(2014/2015: 77.437 euro) 
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Op	donderdag	8	december	2016	is	
het	initiatiefvoorstel	van	de	VVD	en	
D66	‘Energiefonds	inzetten	als	
revolverend	Fonds	Zonnepanelen’,	
met	daarbij	ter	ondersteuning	een	
infographic,	besproken	tijdens	de	
Politieke	Markt	en	op	15	december	
is	het	door	de	gemeenteraad	aange-
nomen.	

In	maart	2017	heeft	het	presidium	
een	eerste	verkenning	gedaan	naar	
de	grip	en	sturing	van	de	gemeente-
raad	op	gemeenschappelijke	rege-
lingen.	Het	resultaat	daarvan	is	in	
de	vorm	van	een	infographic	met	
informatie	op	hoofdlijnen	aan	de	
gemeenteraad	gezonden.	

❌

2030

75% opbrengst 
voor Groene Reus

25% opbrengst 
voor bewoners

13 jaar lang:

Tot einde levensduur 100% 
opbrengst zonnepanelen voor 

bewoners

2020: Almere 
energie neutraal 

Na 13 jaar krijgen bewoners 

zonnepanelen om niet

energie-
verbetermaatregelen

ENERGIEFONDS ALMERE  
- 3 onderdelen

2050

Duurzaamheidslening 
voor bewoners

Stimuleringsregeling voor 
scholen, verenigingen en 

bedrijven

Gemeente 
investeert 

€335.000 Revolverende leaseconstructie door 

energiecoöperatie 'De Groene Reus'
Gemeente 

investeert 
€400.000

2016

Ondersteunende inzet en 
maatregelen t.b.v. 

Energiefonds

Gemeente 

investeert 

€265.000 

Groene Reus 
investeert opbrengst in 

nieuwe (gratis geplaatste) 
zonnepanelen voor andere 

bewoners

Beleid 
maken

Beleids-
advies

Uitvoering

Veiligheidsregio Flevoland GGD Flevoland Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreken Werkvoorzieningsschap Tomingroep 

Gezamenlijke Ombudsman metropool Amsterdam Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland Gemeenschappelijke regeling gebiedsontwikkeling Oosterwold

3% 
€24.740.9

92

Van de totaalbegroting 2017 
van Almere bestemd voor GR

Verdeling bijdragen GR

GR = Gemeenschappelijke Regeling 

Aard van taken en 
werkzaamheden GR

SamenwerkingspartnersRol van de raad 

Informatiepositie 
gemeenteraad

Bijdrage Almere als % van 
totaalbegroting GR

50
%

49
%

9% 2,25
%

N
B: Totaalbegroting To

m
ingro

ep n
iet 

beschik
baar

NB: geen bijdragen voor 
Centrumregeling Sociaal Domein en 
gebiedsontwikkeling Oosterwold

                      

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN ALMERE

Gemeenteraad heeft 
beslissingsbevoegdheid bij het 
aangaan van een GR

Directe invloed raad op begroting GR via 
zienswijze. Ook jaarrekening wordt direct 
door GR aan gemeenteraad aangeboden.

Als het gaat om (overig) beleid, inlichtingen, 
etc. staan raad en GR niet in direct contact 
met elkaar, maar via het college

Bevoegdheid raad

Directe invloed raad

Indirecte invloed raad
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Ten	behoeve	van	de	begroting	is	er	in	
oktober	2017	een	infographic	gemaakt	
van	de	belangrijkste	inkomstenbronnen	
en	uitgaven	in	de	begroting.	Deze	is	
meegenomen	in	de	besluitvorming	over	
de	begroting	op	9	november	2017.	

Factsheets	zijn	een	goed	en	bruikbaar	
instrument	om	te	leesdruk	voor	de	
gemeenteraad	te	verkleinen.	Ze	zijn	
behulpzaam	voor	de	discussie	door	op	
deze	manier	met	informatie/cijfers	te	
werken.	De	voorbereiding	kost	echter	
veel	tijd,	waardoor	in	de	praktijk	
spanning	ontstaat	tussen	de	inspan-
ning	van	het	inzichtelijker	maken	van	
informatie	en	de	snelheid	van	de	
gemeenteraad.	Daardoor	zien	we	nu	
dat	de	gelegenheid	(is	er	ruimte)	
bepaalt	en	niet	het	onderwerp.	Bij	
agendaonderwerpen	waar	het	loont	
om	gegevens	inzichtelijker	te	maken,	
zou	daarom	gekozen	kunnen	worden	
om	de	bespreking	uit	te	stellen	en	
daarmee	ruimte	(tijd)	te	maken	voor	
de	voorbereiding.

A ANBEVELINGEN INZICHTELIJKER 
MAKEN VAN INFORMATIE

Programma Uitgaven 
% van totaal 
uitgaven aan 
programma's

% verschil t.o.v. 
begroting 2017 (na 
(technische) 
bijstellingen en VJN

Jeugd en 
maatschappelijke 
ondersteuning

€ 158.300.000 20,6 7

Participatie, werk en 
inkomen

€ 154.700.000 20,1 2

Ruimte, wonen en 
wijken € 138.300.000 18,0 17

Beheer Openbare 
Ruimte en Milieu € 117.200.000 15,2 8

Overhead € 73.100.000 9,5 5

Onderwijs € 32.200.000 4,2 14

Kunst en cultuur € 21.000.000 2,7 3

Bedrijfsvoering en 
vastgoed € 19.000.000 2,5 4

Veiligheid € 18.400.000 2,4 1

Sport € 10.400.000 1,4 1

Publiekszaken € 8.000.000 1 2

Bestuur en bestuurlijke 
vernieuwing € 7.100.000 0,9 2

Economische 
ontwikkeling € 7.000.000 0,9 8

Financien € 4.100.000 0,5 36€

Gemeentefonds - 
€364.400.000

Onroerende zaakbelasting (OZB) -

€42.400.000

Rioolheffing - 

€12.927.000 euro

Leges vergunningverlening -
€8.024.000

Leges burgerzaken 
-  €2.852.000

Parkeerbelasting - 
€4.800.000

De meeste uitgaven van de gemeente Almere 
worden gedaan via deze 14 programma’s:

De begroting van de gemeente Almere bedraagt in 2018 in totaal 803 miljoen euro 

Overige (belasting)inkomsten (o.a. 
hondenbelasting, precariobelasting, 

reclamebelasting en dividend) - 
€6.800.000

Voor de gemeente Almere zijn dit belangrijke 
inkomstenbronnen: 

De gemeenteraad neemt elk jaar een besluit over hoe het geld van de 
gemeente wordt uitgegeven. Op 9 november 2017 besluit de 

gemeenteraad over de begroting voor 2018.
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Raad2020	vraagt	om	een	andere	werkwijze	
van	raadsleden.	Een	andere	ondersteuning	
is	daarbij	ook	belangrijk.	Hoe	kunnen	
raadsleden	toegang	krijgen	tot	aanvullende	
informatiebronnen,	maar	ook	kennis	nemen	
van	data?	De	afgelopen	raadsperiode	is	
gewerkt	aan	een	nieuwe	informatietool,	
sessies	in	het	kader	van	de	datagedreven	
overheid,	ondersteuning	door	de	accountant	
en	door	de	afdeling	Onderzoek	&	Statistiek.	
En	heeft	de	raadsgriffie	vanaf	2017	extra	
formatie	gekregen.

Raadsleden zijn in belangrijke mate afhankelijk van informatie die door het College 
van B&W aan hen ter beschikking wordt gesteld. Daarom zouden zij op eenvoudige 
en snelle wijze toegang moeten krijgen tot aanvullende informatiebronnen.  
Ontwikkelingen op het gebied van (big) data en digitale technologieën bieden  
nieuwe mogelijkheden om snel toegang te krijgen tot aanvullende interne en 
externe informatie. Mogelijkheden waarin het huidige raadsinformatiesysteem niet 
in voorziet en ook de aankomende jaren niet in gaat voorzien. Met behulp van een 
Rapid Prototyping sessie is in 2016 samen met raadsleden geïnventariseerd welke 
wensen raadsleden zij hebben. Hierbij hebben de raadsleden wel aangegeven dat ze 
simpel willen beginnen. Met dit in het achterhoofd is gestart met het bouwen van 
een eerste versie van een nieuwe informatietool voor raadsleden maar ook voor de 
inwoners van Almere. Op 30 augustus 2016 heeft het presidium akkoord gegeven 
om dit project verder uit te werken. In 2018 wordt het nieuwe systeem opgeleverd. 
Hierna kan worden bezien of, en zo ja welke verdere doorontwikkeling gewenst is. 

In het kader van de datagedreven overheid, heeft de gemeen-
teraad op 9 juni 2017 gesproken met Arre Zuurmond  
(Ombudsman) over de informatisering in het openbaar 
bestuur. De doelstelling van de bijeenkomst was om het 
gesprek aan te gaan over de verschillende afwegingen die 
de gemeenteraad kan maken bij het gebruik maken van 
data, met daarbij aandacht voor de aspecten privacy en 
dienstverlening. Op 22 september 2017 is in het kader van 
de datagedreven overheid met een tweetal ambtenaren 
gesproken over onder meer hoe de gemeente op dit moment 
gebruik maakt van data, welke keuzes daarbij worden 
gemaakt en welke principes worden gehanteerd. 

NAAR EEN NIEUW RAADSINFORMATIESYSTEEM

DATAGEDREVEN OVERHEID

Bekijk hier een filmpje van de heer 
Zuurmond over de bijeenkomst.
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ONDERSTEUNING VAN 
HET RAADSWERK

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA KENNIS EN INFORMATIE	VOOR DE GEMEENTERAAD 

https://www.youtube.com/watch?v=nMmIDoIo2Es


Het	is	laagdrempelig	voor	de	gemeente-
raad	een	‘eigen’	aanspreekpunt	te	
hebben	voor	haar	ondersteuning	als	het	
gaat	om	een	accountant	of	het	team	
Onderzoek	&	Statistiek.	Het	verdient	
daarom	aanbeveling	om	deze	aanspreek-
punten	te	behouden.

Eén van de uitgangspunten bij de aanbesteding van de 
accountantsdiensten was het vergroten van de meer-
waarde van de accountant voor de gemeenteraad. 
Deloitte is hieraan tegemoet gekomen door met het 
twee partnersysteem te werken. De gemeenteraad 
heeft in deze constructie een eigen accountant tot zijn 
beschikking. Vooral bij de behandeling van de planning 
& controlproducten zoals de Programmabegroting en 
Programmarekening kan de accountant van meer-
waarde zijn. In 2016 en 2017 zijn in dit kader een 
aantal meetups georganiseerd. De accountant is alle 
fracties die hierin waren geïnteresseerd langs gegaan 
om vragen te beantwoorden om te achterhalen wat de 
raadsleden belangrijk vinden in de controle van de 
accountant. Op 24 oktober 2016 is een meetup georga-
niseerd voorafgaande aan de behandeling van de 
Programmabegroting waarin raadsleden specifieke 
vragen konden stellen om zo beter voorbereid ter tafel 
te komen. Daarnaast is het nu mogelijk voor raads-
leden om rechtstreeks vragen te stellen aan de 
accountant. Hiervan is in 2016 ook meerdere keren 
gebruik gemaakt. In 2017 is deze lijn verder voortgezet.

In 2016 is de afspraak gemaakt dat van de diensten van de afdeling 
Dienst & Onderzoek van de gemeente Almere door de gemeente-
raad gebruik kan worden gemaakt. Dit heeft een aantal voordelen 
opgeleverd. Zo heeft een aantal raadsleden 2017 met ondersteuning 
van de afdeling Onderzoek & Statistiek een verdiepingstraject in 
het Sociaal Domein uitgevoerd. Dit verdiepingstraject heeft in mei 
2017 als product een position paper opgeleverd. Daarnaast heeft 
O&S een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van 
de factsheets en andere achtergrondinformatie geleverd bij 
verschillende vergaderstukken.

A ANBEVELINGEN ONDERSTEUNING 
VAN HET RA ADSWERK:

INZET ACCOUNTANT

INZET ONDERZOEK & STATISTIEK
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ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA KENNIS EN INFORMATIE	VOOR DE GEMEENTERAAD 



ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA
ONDERSTEUNING RAADSLEDEN EN FRACTIES 



Na de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2014 is een inwerkprogramma voor 
raadsleden uitgevoerd, dat werd opge-
volgd door een doorwerkprogramma voor 
het politiek seizoen 2014-2015 en 2015-
2016 en vervolgens verder geprofessiona-
liseerd naar de Raadsleden Academie 
Almere. Het doel van de academie is het 
bevorderen van kennis en vaardigheden 
bij raadsleden en fractieassistenten die 
noodzakelijk zijn om het lidmaatschap van 
de gemeenteraad in te kunnen vullen en 
die helpen om effectief te zijn tijdens de 
Politieke Markt. 

Voorzitten is een uitdagende taak. Zet een aantal 
politici bij elkaar en ze zijn het oneens. Zonder tegen-
stelling geen debat en zonder wrijving geen glans.  
In het leiden van dit gesprek vervullen voorzitters een 
belangrijke rol. Een rol die veel oefening en slijpwerk 
vraagt. Voorzitten is een vak. Om dit vakmanschap 
onder de knie te krijgen is de afgelopen vier jaar veel 
tijd en energie geïnvesteerd. Er is geïnvesteerd in 
observaties, trainingen, intervisie en zelfs een master-
class met oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet.  
Gemiddeld kwamen de voorzitters drie keer per jaar 
bij elkaar om te werken aan hun vakmanschap.  
Deze investering is niet zonder resultaat gebleven. 
Regelmatig volgde na een intervisiebijeenkomst de 
opmerking: “zeker training gehad”? 

Door beelden terug te kijken van hun eigen vergade-
ringen en daar met elkaar over door te praten werd 
gereflecteerd op situaties en lessen geleerd. Omdat 
het presidium het belangrijk vindt om de opgedane 
kennis en ervaringen te delen en door te geven is 
besloten een boekje te schrijven over dit onderwerp. 
Dit boekje wordt vlak voor de verkiezingen aangeboden 
aan de raad. 

RA ADSLEDEN ACADEMIE ALMERE

VOORZITTERSTRAININGEN
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ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA ONDERSTEUNING RAADSLEDEN EN FRACTIES 

Centraal bij dit thema staat de doelstelling 
om raadsleden toe te rusten voor hun rol in 
een netwerksamenleving (d.m.v. opleiding en 
begeleiding). Hiermee wordt het raadsvak-
manschap naar een hoger niveau gebracht. 
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De kennisonderdelen van het programma 
zijn vooral ingevuld door medewerkers 
van de gemeente Almere. Hiermee wordt 
geborgd dat de aangeboden kennis 
optimaal aansluit op hetgeen speelt in 
Almere. Trainingen die afgelopen jaar 
georganiseerd zijn gingen over de 
transities in het sociaal domein, grond-
exploitaties, organische stedenbouw, 
cultuurbeleid en het onderwijs in Almere.

Op donderdag 24 maart 2016 werd een 
bijeenkomst gehouden door de dienst 
Stadsbeheer. Tien raadsleden/fractie-
assistenten waren bij deze bijeenkomst 
aanwezig. Aan de orde kwamen twee 
thema’s, te weten ‘De kracht van de 
Kaart’ en de Omgevingswet. Bij de 
workshop ‘De Kracht van de Kaart’ 
kregen de raadsleden een introductie  
in Basisregistratie en Geo-informatie. 
Het tweede deel van de avond ging over 
de grootschalige veranderingen in de 
Omgevingswet. Een aantal belangrijke 
veranderingen werd door middel van  
een presentatie toegelicht.

Op 31 maart 2016 vond een werkbezoek 
aan het groenonderhoud in de stad plaats. 
Acht raadsleden/fractieassistenten 
waren bij het werkbezoek aanwezig. Met 
een busje werden verschillende plekken 
in de stad aangedaan. De hoeveelheid 
groen in en om Almere is uniek en wordt 
door het merendeel van de Almeerders 
bijzonder gewaardeerd. Aangegeven 
werd op welke manier het groenonder-
houd bijdraagt aan de waardering van  
het groen.

Het onderdeel praktijklessen brengt de 
raadsleden tenslotte in de stad. In 2015 
en 2016 werden in het kader van de 
Raadsleden Academie een aantal stads-
tours georganiseerd. Samen met ambte-
naren bezochten raadsleden verschillende 
wijken in de stad, waarbij ook tijd was 
voor ontmoeting met bewoners. 

KENNISONDERDELEN INGEVULD DOOR AMBTENAREN

Op vrijdag 12 februari 2016 kwamen 
raadsleden en fractieassistenten bijeen 
voor de studiebijeenkomst Integriteit. Na 
een introductie op het onderwerp door 
burgemeester Franc Weerwind, is gespro-
ken over het begrip integriteit en wat dat 
voor eenieder betekent. Het is geen 
blauwdruk en meestal bestaat er niet één 
waarheid. Deze complexiteit maakt het 
voor iedereen moeilijk. Met elkaar is 
verkend welke waarde Almeerse raads-
leden aan integriteit geven. Daarbij is 
opgeroepen niet te denken vanuit wat niet 
mag en de regels, maar vanuit de interne 
moraliteit of kompas, of, zoals Damiaan 
Deneys zei: ‘Je kunt beter jezelf inperken 
dan dat anderen dat doen.’ De uitkomst 
van deze verkenning is betrokken bij de 
nieuwe gedragscode, die op 1 december 
2016 door de gemeenteraad is vastgesteld.

TRAINING INTEGRITEIT

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA ONDERSTEUNING RAADSLEDEN EN FRACTIES 



Als experiment van de Raadsleden 
academie werden er in 2016 inspiratie-
sessies georganiseerd. Tijdens deze 
sessie sprak iemand de gemeenteraad 
kort toe over een thema dat niet direct 
het praktische raadswerk betreft.  
De bedoeling was dat de spreker een 
andere kijk zou bieden op het onder-
werp en raadsleden zo tot denken zou 
aanzetten. Op 19 maart 2016 heeft 
mevrouw Ine Voorham, luitenant- 
kolonel bij het Leger des Heils, een 
lezing gehouden over sociale uitsluiting 
en armoede. Op 30 april 2016 heeft de 
heer Maurits Groen een lezing gegeven 
over duurzaamheid. Na deze twee 
lezingen is deze vorm geëvalueerd in 
het presidium en is besloten het 
experiment stop te zetten. Dit vooral 
omdat het doel van de inspiratiesessie 
onvoldoende tot uiting kwam.

In het kader van specifieke vaardigheden zijn de afgelopen vier jaar 
verschillende trainingen georganiseerd. Zo zijn er samen met het 
Oostvaarders College een drietal debattrainingen georganiseerd. 
Daarnaast zijn een training spreken in het openbaar en een training 
hoe word ik succesvol in de gemeenteraad georganiseerd. Tenslotte 
zijn er trainingen georganiseerd op het gebied van communicatie, 
omgaan met de pers, social media, snellezen en media.

INSPIRATIESESSIES

DIVERSE TRAININGEN OP HET GEBIED VAN VA ARDIGHEDEN

A ANBEVELINGEN RA ADSLEDEN ACADEMIE ALMERE
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•	 	In	totaal	hebben	216	raadsleden	en	fractieassistenten	één	of	
meerdere	keren	met	een	bijeenkomst	meegedaan	in	het	
seizoen	2014-2015.	Gemiddeld	zijn	dat	15	aanwezigen	per	
bijeenkomst.	De	bijeenkomsten	krijgen	gemiddeld	een	7,4	als	
cijfer.	Omdat	het	organisatorisch	veel	werk	is	om	bijeenkom-
sten	te	organiseren,	zou	een	hogere	opkomst	wenselijk	zijn.	
Daarom	verdient	het	aanbeveling	om	een	volgende	raad	de	
toegevoegde	waarde	voor	het	individu	en	de	raad	als	geheel	
beter	naar	voren	te	laten	komen.

•	 	Er	kan	meer	gebruik	gemaakt	worden	van	de	kennis	en	kunde	
van	gevestigde	raadsleden.	Daarom	gaan	we	mogelijkheden	
onderzoeken	om	hen	een	rol	te	geven	in	het	leerproces.

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA ONDERSTEUNING RAADSLEDEN EN FRACTIES 



ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA
DOORONTWIKKELEN POLITIEKE MARKT 
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ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA DOORONTWIKKELEN POLITIEKE MARKT 

Het doel van dit thema is om het vergaderstelsel te 
vervolmaken door te vernieuwen en experimenteren. 
Door te zoeken naar nieuwe (werk)vormen, met nadruk 
op dialoog / gesprek met de stad. Door het efficiënter 
en effectiever maken van het vergadersysteem, mede 
door ruimte te creëren op de agenda voor meer  
politiek, meer verhaal.

Door het hele verslag heen leest u activiteiten die  
aan dit thema invulling geven. 

RUIMTE CREËREN
OP DE AGENDA 

Een experiment op 9 juni 2016 ging over 
het bespreken van drie begrotingen tegelijker-

tijd. De gemeenteraad wordt elk jaar in de gelegen-
heid gesteld zijn zienswijze te geven over de ontwerp-

begrotingen van de Tomingroep, de veiligheidsregio 
Flevoland en de GGD Flevoland, drie ‘verbonden partijen’. 

Omdat er sprake is van een vergelijkbare basissystematiek 
ten aanzien van de begrotingen, zijn de drie besprekingen 
dit jaar geclusterd in één bespreking. Normaal werden zij 
achter elkaar geagendeerd, maar door ze op deze manier 

geclusterd aan te bieden, wordt tijd gewonnen in de 
bespreking. Dit 15,9 uur experiment verdient navol-

ging. Er kan meer worden gezocht naar cluster-
vorming c.q. themamarkten om duidelijkheid 

maar zeker ook tijdsbesparing te 
kunnen realiseren.



De	raadszaal,	afgebroken	
en	in	de	steigers.

De	gang	van	de	fractie-
kamers	wordt	verbreed.

Het	nieuwe	plafond	van	
de	raadszaal.

De	eerste	plenaire	vergadering	na	het	reces	
vond	op	21	september	plaats	op	het	stadsbe-
heerplein.	Daarna	zouden	de	plenaire	verga-
deringen	gaan	plaatsvinden	in	de	Burgerzaal.
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DE VERBOUWING 
In	de	zomer	van	2017	is	gestart	

met	de	verbouwing	van	de	vergaderka-
mers,	fractiekamers	en	de	raadszaal.	De	

verbouwing	dient	meerdere	doelen.	Na	de	ge-
meenteraadsverkiezingen	in	2018	zullen	er	45	

raadsleden	zijn	in	plaats	van	39.	Dat	betekende	dat	de	
raadszaal	verbouwd	moest	worden.	De	vergaderkamers	
waren	al	enkele	jaren	niet	optimaal	toegankelijk	voor	het	

publiek	en	daarnaast	waren	techniek	en	milieubeheersing	
aan	vervanging	toe.	Door	de	verbouwing	is	het	daarnaast	
mogelijk	om	nieuwe	vormen	van	vergaderen	eenvoudi-

ger	toe	te	passen.	Door	de	verbouwing	is	de	gehele	
tweede	helft	van	2017	vergadert	op	andere	
locaties	in	het	stadhuis.	De	plenaire	verga-

dering	vond	plaats	in	de	Burgerzaal.	
De	verbouwing	duurt	nog	tot	

maart	2018.

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET THEMA DOORONTWIKKELEN POLITIEKE MARKT 



INTERMEZZO:
TERUGBLIK OP DE STUDIEDAGEN



Bekijk hier het verslag van 
de studiedag op 13 juni 2014

Bekijk hier het verslag 
van de tweedaagse op 11 

en 12 september 2014
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INTERMEZZO: TERUGBLIK OP DE STUDIEDAGEN

Professionalisering van de gemeenteraad als geheel vindt in  
belangrijke mate plaats tijdens de studiedagen van de gemeente-
raad. In het eerste kwartaal één studiedag in Almere en vlak na het 
zomerreces twee studiedagen op locatie. Er wordt altijd getracht de 
studiedagen in een periode programmatisch aansluiting bij elkaar te 
laten vinden, maar de eendaagse studiedag staat vaak meer in het 
teken van leren en de tweedaagse in het teken van verdiepen.

EERSTE STUDIEDAGEN: KENNISMAKEN
De	eerste	studiedag	vond	plaats	op	13	juni	2014.	In	het	kader	van	het	
inwerkprogramma	stond	de	dag	in	het	teken	van	‘aangenaam	kennis-
maken’.	Gedurende	de	dag	maakten	de	(nieuwe)	raadsleden	en	fractie-
assistenten	kennis	met	Almeerse	organisaties,	met	bedrijven	en	
natuurlijk	ook	met	elkaar.	Hierbij	werd	’s	ochtends	gekeken	naar	de	
thema’s	veiligheid,	wonen,	sociaal	en	economie.	’s	Middags	vonden	
tours	plaats	langs	verschillende	bewonersgroepen.

Na	deze	kennismaking,	kon	de	gemeenteraad	tijdens	haar	eerste	
tweedaagse	op	11	en	12	september	2014	in	Apeldoorn	de	diepte	in.		
De	gemeenteraad	is	met	elkaar	op	zoek	gegaan	naar	manieren	hoe		
ze	gezamenlijk	de	inwoners	van	Almere	meer	bij	het	werk	van	de	
gemeenteraad	zouden	kunnen	betrekken.	Hoe	de	controlefunctie	in		
de	richting	van	het	college	eigentijds	vorm	geven	zou	kunnen	worden.	
En	hoe	de	gemeenteraad	wil	werken	bij	zijn	eigen	besluitvormings-
proces,	oftewel	de	Politieke	Markt.	Het	resultaat	was	een	stevig	
vierjarenplan,	waar	in	het	begin	van	dit	verslag	op	is	teruggekeken.

Wonen
De woningbouwcorporaties hebben gezamenlijk het onderdeel 
Wonen voorbereid. De ochtend begon met een presentatie waarin 
de belangrijkste dilemma’s werden gepresenteerd. Het gaat 
dan om bouwen in het groen, hoe doorstroom binnen de wijk te 
bevorderen, hoe zorg je ervoor dat zorgbehoevenden en zorgaan-
bieders bij elkaar wonen, hoe woningen betaalbaar houden, wat 
te doen bij renovatie als er sprake is van gespikkeld eigendom en 
de problemen die ontstaan bij de huidige toewijzing van woningen 
bij doorschuiven binnen de wijk. Daarna is een fietstocht gemaakt 
door de binnenring van Almere Haven om zo de dilemma’s in 
de praktijk te zien en te bespreken. Het leidde al snel tot goede 
discussies. De ochtend werd afgesloten met een uitstekende lunch 
verzorgt door Kwintes in BuurT-Thuis Jan Steen. 

Veiligheid
Bij de politie kregen de raadsleden een presentatie waaruit naar 
voren kwam wat voor invloed de vorming van de nationale poli-
tie op Almere heeft. De werking van de politie in Almere werd 
nader onder de loep genomen en ook werden verschillende 
misdaadthema’s als woninginbraak, straatroven, overvallen en 
jeugdoverlast nader bekeken. In het Veiligheidshuis Almere werd 
de samenwerking tussen strafrecht- en zorgpartners uitgelegd. 
Deze samenwerking is gericht op het terugdringen van overlast 
en (jeugd)criminaliteit. Tevens woonden de raadsleden een Ronde 
Tafeloverleg bij, waar de politie, reclassering, GGD, leerplicht OM, 
Al Amal en sociale recherche bijeen kwamen om de aanpak van 
een ‘probleem’gezin te bespreken. Hier werd ook een lunch ver-
zorgd voor de raadsleden.

Sociaal Domein
Vier grote organisaties binnen het sociaal domein hebben geza-
menlijk het programma voor dit thema opgesteld. De studiedag 
ging onder begeleiding van een gildegids van start met een wan-
deling door bijzondere delen van het stadscentrum van Almere. 
Vervolgens maakten de raadsleden in het gebouw van de VMCA in 
vier korte presentaties kennis met de Zorggroep, de Schoor, GGD 
Flevoland en VMCA. De wandeling vervolgde zich naar de Brede 
School op het Stedenpunt. Tijdens deze wandeling werd er een 
interessante presentatie verzorgd door een ambulant jongeren-
werker en een jongere uit het team van JSVA. Aangekomen bij de 
Brede School werd er dieper in gegaan op het werk van de organi-
saties en werd er een heerlijke lunch verzorgd door stagiaires. De 
dag werd afgesloten met een kijkje in de ambulance en een laatste 
presentatie bij Zorgcentrum De Kiekendief. 

Economie
De ochtend begon met een bezoek aan Witchworld. De raadsleden 
kregen een rondleiding door de organisatie die op dit moment 
gevestigd is op een etage van de Rabotoren. Het doel en ontstaan van 
Witchworld werden toegelicht en we werden op de hoogte gebracht 
van de laatste ontwikkelingen omtrent het realiseren van het belev-
ingspark. Na het bezoek aan Witchworld was de volgende stop het 
MAC3PARK. Bij het MAC3PARK aangekomen werd er een presentatie 
gegeven over Breemhaar Beheer BV en KMM groep. Na de presen-
tatie volgde een rondleiding. Er is een divers aanbod van huurders, 
zowel grote als kleine bedrijven huren ruimte bij het MAC3PARK. Na 
afloop van de rondleiding hebben de raadsleden bij het MAC3PARK 
een verzorgde lunch gehad. De laatste stop was AlgaSpring. Dit is een 
nieuw bedrijf dat door steun van de EDBA naar Almere is gekomen. 
AlgaSpring is een bedrijf dat Algen kweekt in kassen.

Stadstour met bewonersgroepen
Een bus vol met raadsleden vertrok onder begeleiding van de voor-
zitter van de bewonersgroep de Hoekwierde naar Almere Haven. 
Aangekomen in de Hoekwierde werd de gemeenteraad in kleine 
groepjes opgesplitst om een rondleiding door de wijk te krijgen 
waar het Experiment Zelfbeheer werd uitgelegd. De wandeltocht 
ging langs enkele initiatieven, zoals een zelf ontworpen en aan-
gelegd kunstwerk en ook het groenonderhoud, waaronder de 
hanging baskets, kreeg aandacht. Daarna vervolgende de bus zijn 
weg naar de Filmwijk en het Lumièrepark. Hier werd door de voor-
zitter van de bewonersgroep uitgelegd hoe de vrijwilligersgroep 
Lumièrepark zich inzet voor de verscheidenheid aan planten en 
dieren in het park. De groep zet zich bijvoorbeeld in om aangelegde 
paden vrij en begaanbaar te houden. Aan de hand van een wande-
ling werd vertelt over diverse activiteiten van de groep.
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T WEEDE STUDIEDAGEN: THEMATI-
SCHE VERDIEPING EN RA AD2020
Op	vrijdag	12	juni	2015	is	in	de	raadszaal	
van	de	gemeente	Almere	als	invulling	van	
de	studiedag	voor	de	gemeenteraad	een	
simulatiebijeenkomst	over	het	sociaal	
domein	gehouden.	Doelstelling	van	de	
studiedag	was	het	verkennen	en	door-
leven	van	de	rol	van	de	gemeenteraad	in	
het	sociaal	domein.	De	bijeenkomst	
draaide	om	het	ervaren	en	doorleven	van	
het	complexe,	samenhangende	systeem	
van	de	drie	decentralisaties	in	het	sociaal	
domein,	vanuit	de	verantwoordelijkheid	
en	rollen	van	de	gemeenteraad.

Tijdens	de	tweedaagse	op	10	en	11	sep-
tember	2015	in	Leeuwarden	werden	vier	
grote	thema’s	verder	uitgediept:	Groot	
Project:	culturele	hoofdstad,	economie,	
onderwijs	en	het	sociaal	domein.	In	vier	
groepen	trokken	de	raadsleden	Leeuwar-
den	in	om	‘hun’	thema	te	verkennen.	
Daarna	volgde	een	plenaire	terugkop-
peling	in	de	raadszaal.	Deze	tweedaagse	
stonden	tevens	in	het	teken	van	de	
ontmoeting	met	de	nieuwe	burgemeester	
Franc	Weerwind	(zie	verderop	in	dit	
verslag)	en	Raad2020.	Op	het	eind	van		
de	dag	is	er	een	rijke	opbrengst:	rijp	en	
groen,	laag	en	hoger	hangend	fruit.		

Op	vrijdag	wordt	door	de	gemeenteraad	
de	hele	dag	nagedacht	over	voorwaarden,	
consequenties	en	veranderende	relaties	
tussen	gemeenteraad	en	college	en	met	
de	inwoners.	Het	is	samen	te	vatten	als	de	
wens	en	de	wil	tot	vermaatschappelijken	
en	de	noodzaak	om	te	vervolmaken.	De	
griffie	krijgt	aan	het	eind	van	de	dag	de	
opdracht	mee	om	een	plan	op	te	stellen	
dat	richting	geeft	aan	de	ontwikkeling	van	
‘de	griffie	en	de	raad	2020’.	Een	opstellen	
van	een	Agenda	van	de	Stad	speelt	hierbij	
een	belangrijke	rol.
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DERDE STUDIEDAGEN: 
NA AR EEN AGENDA VAN DE STAD
Tijdens	de	studiedag	van	de	gemeenteraad	op		
10	juni	2016	is	de	gemeenteraad	aan	de	slag	
gegaan	met	het	opstellen	van	een	Agenda	van		
de	Stad.	De	gemeenteraad	van	de	toekomst	is	
immers	een	gemeenteraad	die	de	agenda	
bepaalt,	die	actief	zijn	eigen	informatie	verzamelt,	
in	en	met	de	stad.	De	studiedag	was	bijna	een	
dubbel	experiment.	Niet	alleen	in	de	vorm	waarop	
de	studiedag	was	ook	gezet,	maar	ook	als	het	
gaat	om	het	verzamelen	van	de	inhoud.	Tijdens	
de	studiedag	werd	gesproken	over	vijf	thema’s:	
de	veilige	stad,	maatschappelijke	ondersteuning,	
ondernemen	in	Almere,	wonen	van	klein	tot		
(middel)groot	en	sportieve	gezondheid.	Uiteindelijk	
is	er	een	aantal	agendapunten	benoemd.

De	tweedaagse	op	15	en	16	september	2016	
stonden	vooral	in	het	teken	van	verdieping.	In	
Den	Haag	stonden	drie	programmaonderdelen	
centraal:	Haagse	lessen,	Haagse	invloeden	en	
Haagse	omzwervingen.	Zo	heeft	de	gemeente-
raad	bijvoorbeeld	gehoord	hoe	de	Tweede	Kamer	
invulling	geeft	aan	haar	controletaak.	En	wat	de	
lessen	van	de	recente	hausse	aan	parlementaire	
enquêtes	waren.	Onder	de	noemer	Haagse	
invloeden	verkende	de	gemeenteraad	het	brede	
thema	van	beïnvloeden.	Haagse	keuzes	hebben	
invloed	op	Almeers	beleid,	maar	andersom	geldt	
ook:	Almere	kan	invloed	uitoefenen	op	Haagse	
beleidskeuzes.	Daarbij	werd	gekeken	naar	de	rol	
van	Europa,	maar	ook	naar	de	rol	van	de	pers.	
De	Haagse	omzwervingen	waren	er	tot	lering	
maar	bovenal	tot	vermaak.
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VIERDE STUDIEDAGEN: 
NA AR EEN AGENDA VAN 
DE GEMEENTERA AD
Na	de	agenda	van	de	stad	in	2016,	
stond	de	studiedag	van	17	maart	2017	
in	het	teken	van	de	agenda	van	de	
gemeenteraad.	Omdat	geconstateerd	
werd	dat	die	eigen	agenda	–	wat	vindt	
de	gemeenteraad	van	gewicht	–	voor	
de	stad	ook	heel	belangrijk	is.	Mede	
geïnspireerd	door	de	‘Haagse	lessen’	
is	de	gemeenteraad	tijdens	deze	
studiedag	aan	de	slag	gegaan	met		
vijf	concrete	kwesties:

•	 	Communicatie	met	de	inwoners	
van	Almere	door	de	gemeente	
Almere.	

•	 	Communicatie	van	de	gemeente-
raad	met	bewoners	

•	 	De	rol	van	de	gemeenteraad	
en	sturing/controle	bij	grote	
projecten	

•	 	Doorontwikkeling	van	de	
Politieke	Markt	

•	 	De	rol	van	de	gemeenteraad		
bij	de	Omgevingswet

Uiteindelijk	heeft	de	studiedag	per	
tafel	twee	concrete	ideeën	opgeleverd	
die	per	groep	uitgewerkt	gaan	
worden.
De	laatste	studiedagen	van	de	
gemeenteraad	in	deze	samenstelling	
op	14	en	15	september	2017	stonden	
in	het	teken	van	het	thema		

‘De	verlichte	stad’.	Daarbij	stonden	
twee	vragen	centraal.	Op	donderdag	
heeft	de	gemeenteraad	zich	gecon-
centreerd	op	de	vraag	wat	de	ge-
meenteraad	van	Almere	kan	leren	
van	lichtstad	Eindhoven.	Via	een	
programma	op	verschillende	loca-
ties,	werd	de	gemeenteraad	langs	
verschillende	innovatieve	program-
ma’s	geleid	in	Eindhoven.	Op	vrijdag	
werden	de	raadsleden	en	fractie-
assistenten	gevraagd	hun	licht	te	
laten	schijnen	over	hoe	Almere	er	
over	20	jaar	uit	zou	kunnen	zien.	Voor	
de	derde	keer	is	deze	vraag	gesteld	
tijdens	de	laatste	studiedagen	van	
een	raadsperiode.	Alle	bijdragen	zijn	
verzameld	in	een	apart	boekwerk.	
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•	 	Vanuit	het	oogpunt	van	(gezamenlijk)	
vakmanschap	en	informeel	samenzijn,	
hebben	de	studiedagen	zich	bewezen	als	
waardevol	instrument.	Gelet	op	de	
dynamiek	tijdens	deze	dagen,	verdient		
het	aanbeveling	als	de	raad	zo	volledig	
mogelijk	aanwezig	is.

•	 	In	de	waan	van	de	dag	blijkt	het	lastig	om	
de	resultaten	van	studiedagen	in	te	
bedden	of	uit	te	voeren.	Zo	is	gebleken	dat	
de	resultaten	van	zowel	de	agenda	van	de	
stad	als	de	agenda	van	de	gemeenteraad	
nog	niet	zijn	opgepakt.	Het	verdient	
daarom	aanbeveling	om	afspraken	uit	de	
studiedagen	direct	te	beleggen	binnen	de	
raadsgriffie,	door	wie	vervolgens	raads-
leden	benaderd	worden	om	acties	op		
te	pakken.

•	 	Het	blijft	een	continue	afweging	of		
de	inspiratie	binnen	of	buiten	Almere	
gehaald	wordt.

A ANBEVELINGEN STUDIEDAGEN

STUDIEVERSL AGEN
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VERSLAG STUDIEDAGEN RAAD VAN ALMERE 

De Raad 
onderweg 

10 EN 11 
SEPTEMBER 

2015 

Wonen
De woningbouwcorporaties hebben gezamenlijk het onderdeel 
Wonen voorbereid. De ochtend begon met een presentatie waarin 
de belangrijkste dilemma’s werden gepresenteerd. Het gaat 
dan om bouwen in het groen, hoe doorstroom binnen de wijk te 
bevorderen, hoe zorg je ervoor dat zorgbehoevenden en zorgaan-
bieders bij elkaar wonen, hoe woningen betaalbaar houden, wat 
te doen bij renovatie als er sprake is van gespikkeld eigendom en 
de problemen die ontstaan bij de huidige toewijzing van woningen 
bij doorschuiven binnen de wijk. Daarna is een fietstocht gemaakt 
door de binnenring van Almere Haven om zo de dilemma’s in 
de praktijk te zien en te bespreken. Het leidde al snel tot goede 
discussies. De ochtend werd afgesloten met een uitstekende lunch 
verzorgt door Kwintes in BuurT-Thuis Jan Steen. 

Veiligheid
Bij de politie kregen de raadsleden een presentatie waaruit naar 
voren kwam wat voor invloed de vorming van de nationale poli-
tie op Almere heeft. De werking van de politie in Almere werd 
nader onder de loep genomen en ook werden verschillende 
misdaadthema’s als woninginbraak, straatroven, overvallen en 
jeugdoverlast nader bekeken. In het Veiligheidshuis Almere werd 
de samenwerking tussen strafrecht- en zorgpartners uitgelegd. 
Deze samenwerking is gericht op het terugdringen van overlast 
en (jeugd)criminaliteit. Tevens woonden de raadsleden een Ronde 
Tafeloverleg bij, waar de politie, reclassering, GGD, leerplicht OM, 
Al Amal en sociale recherche bijeen kwamen om de aanpak van 
een ‘probleem’gezin te bespreken. Hier werd ook een lunch ver-
zorgd voor de raadsleden.

Sociaal Domein
Vier grote organisaties binnen het sociaal domein hebben geza-
menlijk het programma voor dit thema opgesteld. De studiedag 
ging onder begeleiding van een gildegids van start met een wan-
deling door bijzondere delen van het stadscentrum van Almere. 
Vervolgens maakten de raadsleden in het gebouw van de VMCA in 
vier korte presentaties kennis met de Zorggroep, de Schoor, GGD 
Flevoland en VMCA. De wandeling vervolgde zich naar de Brede 
School op het Stedenpunt. Tijdens deze wandeling werd er een 
interessante presentatie verzorgd door een ambulant jongeren-
werker en een jongere uit het team van JSVA. Aangekomen bij de 
Brede School werd er dieper in gegaan op het werk van de organi-
saties en werd er een heerlijke lunch verzorgd door stagiaires. De 
dag werd afgesloten met een kijkje in de ambulance en een laatste 
presentatie bij Zorgcentrum De Kiekendief. 

Economie
De ochtend begon met een bezoek aan Witchworld. De raadsleden 
kregen een rondleiding door de organisatie die op dit moment 
gevestigd is op een etage van de Rabotoren. Het doel en ontstaan van 
Witchworld werden toegelicht en we werden op de hoogte gebracht 
van de laatste ontwikkelingen omtrent het realiseren van het belev-
ingspark. Na het bezoek aan Witchworld was de volgende stop het 
MAC3PARK. Bij het MAC3PARK aangekomen werd er een presentatie 
gegeven over Breemhaar Beheer BV en KMM groep. Na de presen-
tatie volgde een rondleiding. Er is een divers aanbod van huurders, 
zowel grote als kleine bedrijven huren ruimte bij het MAC3PARK. Na 
afloop van de rondleiding hebben de raadsleden bij het MAC3PARK 
een verzorgde lunch gehad. De laatste stop was AlgaSpring. Dit is een 
nieuw bedrijf dat door steun van de EDBA naar Almere is gekomen. 
AlgaSpring is een bedrijf dat Algen kweekt in kassen.

Stadstour met bewonersgroepen
Een bus vol met raadsleden vertrok onder begeleiding van de voor-
zitter van de bewonersgroep de Hoekwierde naar Almere Haven. 
Aangekomen in de Hoekwierde werd de gemeenteraad in kleine 
groepjes opgesplitst om een rondleiding door de wijk te krijgen 
waar het Experiment Zelfbeheer werd uitgelegd. De wandeltocht 
ging langs enkele initiatieven, zoals een zelf ontworpen en aan-
gelegd kunstwerk en ook het groenonderhoud, waaronder de 
hanging baskets, kreeg aandacht. Daarna vervolgende de bus zijn 
weg naar de Filmwijk en het Lumièrepark. Hier werd door de voor-
zitter van de bewonersgroep uitgelegd hoe de vrijwilligersgroep 
Lumièrepark zich inzet voor de verscheidenheid aan planten en 
dieren in het park. De groep zet zich bijvoorbeeld in om aangelegde 
paden vrij en begaanbaar te houden. Aan de hand van een wande-
ling werd vertelt over diverse activiteiten van de groep.
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ONDERZOEKEN



Op 6 maart 2014 bood de Rekenkamer de gemeente-
raad een onderzoeksrapport aan over het inkoop- 
en aanbestedingsbeleid van de gemeente. In dit 
onderzoek zocht de rekenkamer naar antwoorden 
op een aantal vragen als bijvoorbeeld hoe de 
Gemeente Almere haar inkoop- en 
aanbestedingsbeleid heeft ingericht 
en hoe de interne uitvoering en 
sturing daarvan verloopt?

In het rapport concludeerde de 
Rekenkamer dat het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid van de ge-
meente juridisch en wettelijk op 
orde is. Echter, volgens de reken-
kamer is in het huidige beleid niet 
duidelijk welke maatschappelijke 
effecten er met het beleid worden 
beoogd en is ook het ambitieniveau 
niet vastgesteld. Er is daardoor 

vanuit de gemeenteraad maar een beperkte sturing 
op het beleid mogelijk. Dat betekent overigens niet 
dat er geen maatschappelijke effecten worden 
bereikt. De commissie trok de positieve conclusie 
dat de gemeente een ‘hands on mentaliteit’ heeft: 

in de praktijk wordt wel degelijk 
gewerkt met maatschappelijke 
effecten in het achterhoofd. De 
behaalde effecten worden echter 
niet systematisch in kaart gebracht. 
Het rapport, met aanbevelingen, 
werd op 4 april door de voorzitter 
van de Rekenkamer gepresenteerd 
tijdens de Politieke Markt.

ONDERZOEK NA AR HET GEMEENTELIJK INKOOP- EN A ANBESTEDINGSBELEID (2014)*

Het rapport 
leest u hier

63

DE KRACHT VAN 
DE GEMEENTERAAD

VOORWOORD

BURGEMEESTERS-
WISSEL

RAAD 2020

VERBINDING MET 
DE STAD

KENNIS EN 
INFORMATIE

ONDERSTEUNING
RAADSLEDEN EN

FRACTIES

DOORONTWIKKELEN 
POLITIEKE MARKT

TERUGBLIK OP DE 
STUDIEDAGEN

ONDERZOEKEN

BELANGRIJKE
ONDERWERPEN

WAAR STAAN WE 
OP ONZE WEG

BIJLAGEN

2014-2
01

8

ONDERZOEKEN

De rekenkamer levert een bijdrage aan de verschillende programmalijnen. Rekenkamer-
onderzoeken dragen bij aan het informatieniveau van de gemeenteraad, maar ook aan de 
professionalisering van de gemeenteraad. Hieronder een overzicht van de verschillende 
onderzoeken die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden.

REKENK AMERONDERZOEKEN

* Dit onderzoek is aan de gemeenteraad aangeboden voor de verkiezingen, maar besproken na de verkiezingen van 2014.

Rekenkamercommissie Almere 

Onderzoek naar het
Gemeentelijk inkoop-
en aanbestedingsbeleid

Onderzoek Inkoop- Aanbestedingsbeleid.indd   1 05-03-14   12:11

https://gemeenteraad.almere.nl/fileadmin/files/gemeenteraad/PDF/Onderzoek_Inkoop-_Aanbestedingsbeleid_HR.pdf


FACTSHEET LEEGSTAND BEDRIJFSVASTGOED (2015)

Op 19 februari 2015 heeft de voorzitter van de reken-
kamer de factsheet Quick Scan bedrijfsvastgoed 
aangeboden aan de vice-voorzitter van de gemeente-
raad. De factsheet leert onder meer dat bijna eenderde 
van de beschikbare vierkante meters kantoorpanden in 
Almere leeg staat. De gemiddelde duur van de leegstand 
is bovendien ruim drie jaar. Opvallend is daarnaast dat 
de leegstand verhoudingsgewijs het grootst is onder de 
nieuwste gebouwen (gebouwd na 2010). Uitgedrukt in 
vierkante meters is de leegstand het grootst in bedrijfs-
ruimten. Daarvan staat ruim 331 duizend vierkante 
meter leeg. Dat is bijna 16 % van de totale voorraad 
bedrijfsruimten. Ook hier is de leegstand verhoudings-
gewijs het grootst onder de nieuwste panden, dus 
gebouwd na 2010. De leegstand onder winkelpanden en 
horecaruimten is relatief klein. Voor winkelpanden 
geldt dat in Almere 8,3% leeg staat. Dat ligt net onder 
het landelijk gemiddelde. 

Het rapport 
leest u hier
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1 

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed 
Rekenkamercommissie Almere 
 
 
 
Inleiding 
In Nederland nam de leegstand van bedrijfsvastgoed (kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte) de laatste jaren toe. De 
verwachting is dat de leegstand de komende jaren nog verder toe zal nemen. Leegstand lijkt daarmee een 
structureel probleem te worden. Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid, levendigheid en aantrekkelijkheid van een 
stad. Met een quickscan wil de rekenkamer in beeld brengen hoe groot de leegstand van bedrijfsvastgoed in de 
gemeente Almere is. De quickscan resulteerde in dit factsheet, dat start met een algemeen overzicht van de 
leegstand van bedrijfsvastgoed in Almere en daarna specifieker ingaat op de leegstand in vier verschillende 
sectoren, namelijk kantoorruimte, bedrijfsruimte, winkelruimte en horeca. Deze factsheet biedt louter statistische 
informatie en kan een startpunt zijn voor verdiepend onderzoek. 
 
 
Landelijke trends 
Uit verschillende onderzoeken is een aantal trends zichtbaar bij de leegstand van bedrijfsvastgoed: 
 Economische recessie: de meest voor de hand liggende reden voor toenemende leegstand in bedrijfsvastgoed is 

de economische recessie van de afgelopen jaren. Doordat veel bedrijven het personeelsbestand inkrimpen, 
neemt ook de behoefte aan vierkante meters af. In de detailhandel hebben veel winkeliers het moeilijk. 

 Verandering van behoefte: de manier van gebruik van bedrijfsvastgoed verandert. Bedrijfsruimten kunnen 
efficiënter ingericht worden dan een aantal jaren geleden. In het bedrijfsleven is plaatsonafhankelijk en 
tijdsonafhankelijk werken een opgaande trend, waardoor behoefte aan kantoorruimte verandert. Onder meer 
de vraag naar kleinere units, die gemakkelijker en duurzamer zijn, neemt toe. 

 Toenemend gebruik ICT: het toenemend gebruik van ICT zorgt voor nieuwe vormen van winkelen en werken. Zo 
ontstaan er steeds meer webwinkels en heeft telewerken zijn intrede gedaan.  

 Schaalvergroting: specifiek voor de detailhandel geldt dat de laatste jaren de schaalvergroting toeneemt. Er 
komen steeds meer filialen in plaats van kleine zelfstandige ondernemers.  

 
 
Belangrijkste conclusies Leegstand bedrijfsvastgoed in Almere 
 De totale leegstand van bedrijfsvastgoed in Almere bedraagt 17,8%. In absolute zin staat 556.710 m2 van het 

bedrijfsvastgoed leeg, op een totale voorraad van 3.136.382 m2. Het gaat om 1018 panden. 
 De leegstand is het grootste onder kantoorpanden en bedrijfsruimten. Berekend naar het aantal vierkante 

meters staat in Almere bijna één derde (32,6%) van de kantoorpanden leeg. Onder bedrijfsruimten staat 15% 
leeg. In absolute zin staat er 195.989 m2 kantoorruimte leeg en 331.467 m2 bedrijfsruimte.  

 De leegstand onder winkels en horeca is in Almere relatief laag. Ruim 8% van de winkelruimte in de stad staat 
leeg, en 2% van de horecapanden. 

 De leegstand van bedrijfsvastgoed is het grootste in Almere Haven (23,7%) en Almere Poort (20,8%). De 
leegstand is relatief lager in Almere Stad (18,7%) en Almere Buiten (13,5%). In Almere Hout staat slechts 10% 
leeg, maar het gaat daar om slechts 5180 m2 totaaloppervlakte. 

 De leegstand is relatief het grootste onder panden die zijn gebouwd na 2010: 34% van de panden gebouwd in 
de jaren na 2010 staat leeg. Panden uit de jaren ’90 (16,1%) en ’00 (14,7%) staan het minste leeg. In absolute is 
de leegstand van panden uit de jaren ‘90 en ‘00 groter, omdat de voorraad panden uit die jaren groter is. 
Kijkend naar het totaal aantal leegstaande panden vanaf 1970 t/m 2014 is het grootste deel van de leegstaande 
panden gebouwd in de jaren ‘90 (26%, 143,113 m2) en jaren ‘00 (39%, 217.942 m2).  

 Onder kantoren is de leegstand niet alleen het grootste, maar staan panden over het algemeen ook het langste 
leeg. De gemiddelde leegstand bedraagt 3 jaar en 9 maanden. 

 
  

ONDERZOEKEN

https://gemeenteraad.almere.nl/fileadmin/files/gemeenteraad/fotos_gemeenteraad_algemeen/Factsheet_quickscan_bedrijfsvastgoed_def2_01.pdf


REKENK AMERONDERZOEK NA AR DE VERNIEUWING ICT IN DE GEMEENTE ALMERE (2015)

Op 27 augustus 2015 heeft de voorzitter van de reken-
kamer het onderzoek naar de vernieuwing ICT in de 
gemeente Almere aangeboden aan de vice-voorzitter 
van de gemeenteraad. De aanleiding voor dit onderzoek 
was een in 2014 door de gemeenteraad aangenomen 
motie. De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de 
aanbestedingsprocedure, de gekozen transitie en 
migratie opzet, de technische complexiteit, de planning, 
governance en projectmanager niet, risicobewustzijn en 
risicoverantwoording en ook naar de betrokkenheid en 
kritische zelfreflectie van de ambtelijke top. De reken-
kamer heeft bovendien onderzocht of de informatie-
verstrekking aan de gemeenteraad tijdig, volledig en 
juist was.

De rekenkamer heeft vastgesteld dat het project  
vernieuwing ICT een uitloop van de planning met 19 
maanden heeft gekend (op een planning van 6 maanden) 
en geconfronteerd werd met een overschrijding van de 
begroting met €3,7 miljoen (op een projectbegroting  
van €3,4 miljoen). Over de vraag hoe dit heeft kunnen 
gebeuren is in september en oktober 2015 viermaal 

gesproken tijdens de Politieke Markt. Het rapport en de 
politieke behandeling hebben geleid tot. Een motie van 
afkeuring aan het adres van de verantwoordelijk porte-
feuillehouder - die niet werd aangenomen - en ook tot 
een verantwoordingsdebat met de rekenkamer over de 
kwaliteit van de door haar verstrekte informatie tijdens 
de technische behandeling van het rapport. 

Het rapport 
leest u hier
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Rekenkameronderzoek 
naar de vernieuwing ICT 
in de gemeente Almere
Augustus 2015

ONDERZOEKEN

https://almere.notubiz.nl/document/4344488/1/Rekenkamerrapport_vernieuwing_ICT


REKENK AMERONDERZOEK ‘GRIP OP GROND’ (2017)

De rekenkamer van de gemeenteraad van Almere heeft 
onderzoek gedaan naar de grondexploitaties, in het 
bijzonder naar de aannames in de grondexploitaties en 
het MPGA (het Meerjaren Programma Grondexploitaties 
Almere). 

De rekenkamer constateert dat de wijze van presentatie 
van de gegevens de gemeenteraad nog onvoldoende  
in staat stelt de juiste vragen te stellen over en naar 
aanleiding van het MPGA. Het ontbreekt aan een inzich-
telijke presentatie van aannames met bijbehorende 
onderbouwing. Zolang dat inzicht ontbreekt, is zowel  

de controle als de sturing op de wenselijke ontwikkeling 
van de stad suboptimaal. Dat is op dit moment het geval, 
want de controle op de aannemelijkheid van de aannames 
wordt onvoldoende gefaciliteerd. En daarmee onthoudt 
het gemeentebestuur zichzelf van een zo betrouwbaar 
mogelijk inzicht in de financiële gezondheid van het 
grondbedrijf. 

De rekenkamer wil met dit onderzoek bijdragen aan  
het vergroten van ‘grip op grond’. Om meer houvast te 
krijgen heeft de rekenkamer een aantal aanbevelingen 
gedaan: 
•  Maak gebruik van een openbare oplegger voor 

het MPGA
•  Zorg voor aansluiting tussen de programma-

begroting en de programmarekening
•  Beperk de planningshorizon tot tien jaar
•  Maak een bredere risicoanalyse
•  Stel een dynamisch dashboard op dat inzicht geeft 

in de belangrijkste aannames in het MPGA in relatie 
tot relevante gegevens, trends en ontwikkelingen 

•  Installeer een volggroep grondbedrijf

Het rapport van de rekenkamer is op 9 en 23 maart 2017 
besproken tijdens de Politieke Markt.

Het rapport 
leest u hier
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GRIP OP GROND
Rekenkameronderzoek 

naar inzicht in aannames

ONDERZOEKEN

https://almere.notubiz.nl/document/5060676/2/Rekenkameronderzoek_Grip_op_Grond


REKENK AMERONDERZOEK ‘BEHEER EN ONDERHOUD’ (2018)

De Rekenkamer Almere heeft een quickscan onder-
zoek uitgevoerd naar beheer en onderhoud in de 
openbare ruimte van Almere. Dit onderzoek heeft 
plaatsgevonden in de periode september tot en met 
december 2017. De Rekenkamer presenteert met dit 
quickscan onderzoek lessen met betrekking tot 
beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Deze 
lessen komen voort uit de evaluatie van concrete 
projecten en geven mogelijk input voor een beleids-
matige herijking. Op die manier kunnen zij de kwali-
teit en (financiële) duurzaamheid van het beheer en 
onderhoud verbeteren. De Rekenkamer heeft prak-
tijkvoorbeelden onderzocht van dagelijks beheer en 
onderhoud in drie categorieën: groenvoorzieningen, 
verharding en straatmeubilair. Daarnaast is onder-
zoek gedaan naar groot onderhoud in de wijken 
Kruidenwijk en De Werven. De Rekenkamer heeft 
ook het raadspanel van de gemeenteraad gevraagd 
naar hun mening omtrent het beheer en onderhoud.
 

In totaal geeft de rekenkamer 22 lessen mee aan de 
gemeenteraad, het college en de ambtelijke organi-
satie van Almere.

Het rapport van de rekenkamer is op donderdag  
15 februari 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. 
Het rapport leest u [hier link nog toevoegen!].

Het rapport 
leest u hier
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LESSEN BEHEER EN 
ONDERHOUD OPENBARE 

RUIMTE ALMERE

REKENKAMER ALMERE 

ONDERZOEKEN

https://almere.notubiz.nl/document/6205737/1/Rekenkameronderzoek_Beheer_Openbare_Ruimte


Het rapport 
leest u hier
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Tijdens	de	Politieke	Markt	van	8	december	
2016	heeft	de	gemeenteraad	van	Almere	
besloten	een	onderzoek	in	te	stellen	naar	
de	doelmatigheid	van	de	uitgaven	op	
jeugdhulp	en	de	doeltreffendheid	van	het	
gevoerde	beleid	(motie	RG-289).	In	de	
begeleidende	werkgroep	zaten	Willem	
Boutkan	(PVV),	Irene	van	Hooff	(VVD),	
Hans	Everhard	(SP),	Martine	van	Bemmel	
(D66)	en	Kerim	Iskender	(PvdA).	Op	22	juni	
2017	is	het	quickscan	rapport	aangeboden	
aan	de	gemeenteraad	van	Almere.	De	
gemeenteraad	heeft	op	6	juli	2017	een	
technische	toelichting	gekregen	op	het	
quickscan	rapport.	Tijdens	deze	bespre-
king	is	gebleken	dat	de	gemeenteraad	
geen	behoefte	had	aan	een	verdiepend	
vervolgonderzoek	of	een	ander	vervolg.	
Daarmee	is	motie	RG-289	afgedaan.

JEUGDHULP

 

 

22 juni 2017 

Quickscan onderzoek naar de 
Jeugdhulp in de gemeente Almere 
 
 
 

Onderzoek in opdracht van de gemeenteraad van Almere 

Naast rekenkameronderzoeken zijn er de afgelopen 
periode ook twee raadsonderzoeken uitgevoerd

RA ADSONDERZOEKEN

ONDERZOEKEN

https://almere.notubiz.nl/document/5473508/1/Raadsonderzoek_Jeugdhulp_%28Quickscan_Berentschot%29


Het rapport 
leest u hier
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Op	verzoek	van	de	gemeenteraad	is	door	een	werkgroep	
onderzocht	in	welke	mate	de	Afvalstoffenheffing	doeltreffend	
en	doelmatig	wordt	besteed	in	Almere.	In	deze	werkgroep	
zaten	Kees	Ahles	(Leefbaar	Almere),	Willem	Boutkan	(PVV)	en	
Willy-Anne	van	der	Heijden	(GroenLinks,	voorzitter).	Aanleiding	
van	het	onderzoek	was	de	stijging	van	de	Afvalstoffenheffing		
en	de	hoge	kosten	in	vergelijking	met	andere	gemeenten.	
Op	29	juni	2017	werd	het	rapport	door	Willy-Anne	van	der	
Heijden	aangeboden	aan	de	gemeenteraad.	

AF VALSTOFFENHEFFING

ONDERZOEKEN

https://almere.notubiz.nl/document/5504036/1/Onderzoek_doeltreffendheid_en_doelmatigheid_afvalstoffenheffing


BELANGRIJKE ONDERWERPEN
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BELANGRIJKE ONDERWERPEN

DE FLORIADE

Op	18	en	25	juni	2015	is	tijdens	de	carrousel	
gesproken	over	het	raadsvoorstel	en	de	
achterliggende	stukken,	zoals	het	master-
plan	en	de	business	case.	Op	18	juni	2015	
mocht	de	gemeenteraad	8	insprekers	
welkom	heten.	Door	de	fracties	zijn	uitein-
delijk	14	moties	en	8	amendementen	
ingediend.	Op	2	juli	2015,	tijdens	de	laatste	
gemeenteraadsvergadering	voor	het	zomer-
reces,	heeft	de	plenaire	besluitvorming	
plaatsgevonden.	In	een	marathonvergade-
ring	die	tot	00.59	uur	duurde	stemden	de	
PVV,	de	SP	en	AP/OPA	tegen	het	raadsvoor-
stel	Floriade.

Ook	in	2016	stond	het	onderwerp	Floriade	
veelvuldig	op	de	agenda.	In	april	2016	werd	
gesproken	over	de	grondverwervingen	voor	
de	Floriade	en	in	juni	over	de	samenwer-
kingsovereenkomst	en	oprichting	van	
Floriade	Almere	2022	BV.	Op	30	juni	werd	
voor	het	eerst	gesproken	over	de	gedeelte-

lijke	onteigening	van	de	camping	Waterhout.	
In	dat	traject	ging	het	een	en	ander	mis,	wat	
onder	meer	leidde	tot	een	agendavoorstel	
van	het	college	op	24	november	2016	over	
de	voortgang	van	de	onteigening.	Het	
onderwerp	is	op	8	en	15	december	2016	op	
de	Politieke	Markt	nogmaals	besproken.	
Naar	aanleiding	van	deze	bespreking	heeft	
de	ChristenUnie	op	15	december	2016	een	
motie	van	treurnis	ingediend	tegen	wethou-
der	Herrema.	Na	het	debat	hierover	en	de	
constatering	dat	er	in	2017	nog	verder	wordt	
gesproken	over	dit	onderwerp,	besloot	de	
ChristenUnie	de	motie	in	te	trekken.

Ook	2017	was	een	jaar	waarin	de	gemeente-
raad	meerdere	besluiten	heeft	genomen	
over	de	Floriade.	In	juni	2017	heeft	de	
gemeenteraad	kennis	genomen	van	de	
gebiedsvisie	voor	de	Floriade	Stadswijk	en	
ingestemd	met	een	aantal	uitwerkingsop-
gaven	voor	woningbouwprogramma,	

mobiliteit	en	geluid.	In	juli	2017	is	een	
besluit	genomen	over	de	inrichting	van	een	
zelfstandige	gemeentelijke	projectorganisa-
tie	voor	de	Floriade,	bedoeld	om	deze	
projectorganisatie	te	versterken	en	de	
sturing	op	het	project	te	verbeteren.	In	juli	
heeft	de	gemeenteraad	vervolgens	ook	het	
bestemmingsplan	voor	het	Floriade	gebied	
vastgesteld.	In	februari	en	september	is	
met	het	college	gesproken	over	de	Voort-
gangsrapportage	Floriade.	Bij	al	deze	
onderwerpen	heeft	de	Volggroep	Floriade	
adviezen	met	aandachtspunten	opgesteld	
voor	de	gemeenteraad.	

In	september	2017	heeft	de	Floriade	BV	op	
uitnodiging	van	de	Volggroep	Floriade	in	
een	uitgebreide	presentatie	haar	werk-
zaamheden	toegelicht	aan	de	gemeente-
raad	tijdens	de	Politieke	Markt.	Deze	
mogelijkheid	voor	de	gemeenteraad	om	met	
de	Floriade	BV	in	gesprek	te	gaan	over	de	
voorbereidingen	voor	het	evenement	werd	
door	beide	partijen	gewaardeerd,	en	zal	
jaarlijks	een	vervolg	krijgen.	

Een belangrijk besluit in 2015 betrof de besluitvorming over het raadsvoorstel 
Floriade 2022: uitvoeringsbesluit. Een raadsvoorstel van 24 pagina’s met daarin 
19 beslispunten over onder meer de missie, de ruimtelijke hoofdstructuur, de 
organisatie en de financiën.
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Op 14 juli 2016 heeft de gemeenteraad 
besloten een Volggroep Floriade in te 
stellen. De Volggroep bestaat uit vijf leden 
van de gemeenteraad (zie foto) en is 
bedoeld om de gemeenteraad te onder-
steunen in het uitvoeren van zijn controle-
rende taak voor het complexe project 
Floriade. De volggroep heeft geadviseerd 
over de agendaonderwerpen vanuit het 
college voor de gemeenteraad. En daar-
naast heeft de Volggroep Floriade zelf 
diverse onderwerpen voor bespreking  
op de Politieke Markt geagendeerd. 

In	het	eerste	kwartaal	van	2017	heeft	de	
Volggroep	Floriade	haar	Plan	van	Aanpak	
voorgelegd	aan	de	gemeenteraad.	In	het	
Plan	van	Aanpak	beschrijft	de	Volggroep	
hoe	zij	haar	rol	gaat	invullen.	De	Volggroep	
ziet	zichzelf	als	‘waakhond’	van	de	gemeen-
teraad,	met	een	signalerende	rol	zowel	ten	
aanzien	van	het	bestuurlijke	proces	als	ten	
aanzien	van	de	inhoudelijke	en	financiële	
kaders	van	het	project.	Hiervoor	bepaalt	de	
Volggroep	zelf	op	welke	manier	en	op	welke	
momenten	informatie	vergaard	wordt,	en	
zorgt	zij	ervoor	dat	deze	informatie	niet	
alleen	via	het	college	maar	ook	via	andere	

partijen	(bijvoorbeeld	in	de	vorm	van	
onafhankelijke	adviezen)	wordt	verkregen.	

Eén	onderdeel	in	het	Plan	van	aanpak	van	
de	Volggroep	vormde	aanleiding	voor	
politieke	discussie	in	de	gemeenteraad.	De	
Volggroep	had	aangeven	een	onafhankelijk	
onderzoek	te	willen	laten	doen	naar	de	
kosten	van	stoppen	met	de	Floriade,	naar	
aanleiding	van	daarover	gestelde	vragen	
door	enkele	fracties	in	de	gemeenteraad.	
Bij	motie	heeft	de	gemeenteraad	zich	
uitgesproken	dit	geen	taak	voor	de	Volg-
groep	Floriade	te	vinden.	

Daarnaast	heeft	de	Volggroep	in	2017	
tweemaal	een	onafhankelijk	advies	inge-
wonnen	bij	prof.	dr.	A.J.	Bregman,	en	dit	ter	
beschikking	gesteld	aan	de	gemeenteraad.	
Eén	advies	betrof	de	keuze	voor	een	globaal	
(ontwerp)	bestemmingsplan	en	de	toepas-
sing	van	beleidsregels	voor	uitwerking	van	
het	bouwprogramma.	Het	tweede	advies	
betrof	de	keuze	van	het	college	tot	starten	
van	een	Europese	aanbestedingsprocedure	
voor	de	inrichting	van	het	Floriade	terrein	
en	de	daarop	volgende	gebiedsontwikkeling	
in	relatie	tot	de	bevoegdheden	van	de	

gemeenteraad.	Beide	adviezen	zijn	geagen-
deerd,	en	hebben	geleid	tot	bespreking	van	
het	onderwerp	door	de	gemeenteraad	met	
het	college.	

Eén	van	de	door	de	gemeenteraad	benoemde	
aspecten	in	de	opdracht	voor	de	Volggroep	
Floriade	is:	“monitoren	van	de	vastgestelde	
uitgangspunten	voor	samenwerking	en	
participatie”.	Om	daar	invulling	aan	te	geven	
heeft	de	Volggroep	in	haar	Plan	van	Aanpak	
voorgesteld	een	evaluatie	te	(laten)	uitvoeren	
van	de	participatie	bij	de	ruimtelijke	plan-
vorming	voor	de	Floriade.	In	december	2017	
is	dit	evaluatieonderzoek	van	start	gegaan.	
Gekeken	wordt	naar	de	periode	2015-2017,	
naar	de	participatiemogelijkheden	die	
zijn	geboden	bij	het	Masterplan	Floriade,	
de	gebiedsvisie	Stadswijk	Floriade,	het	
bestemmingsplan	en	het	concept	Ontwikke-
lingsplan.	De	resultaten	van	de	evaluatie	zijn	
bekend	in	februari	2018.

De	volggroep	zal	een	overdrachtsdossier	
maken,	met	daarin	een	advies	hoe	de	
volgende	gemeenteraad	de	Floriade	kan	
volgen.	

VOLGGROEP FLORIADE

BELANGRIJKE ONDERWERPEN
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VOLGGROEP FLORIADE

BELANGRIJKE ONDERWERPEN

De	volggroep	Floriade.	Van	links	naar	rechts:	Rutger	Hengstman	
(fractie	Hengstman),	Marcel	Benard	(ChristenUnie),	Jessica	Kips	
(GroenLinks,	voorzitter),	Ciska	van	Rijn	(PvdA),	Michaël	Busby	(D66)	
en	Linda	Baan	(raadsgriffie)
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HET SOCIA AL DOMEIN

Het	jaar	2015	is	hierbij	als	leerjaar	aan-
gemerkt.	In	januari	en	februari	is	de	pilot	
spreekuur	sociaal	domein	gestart.	Het	
spreekuur	was	een	mogelijkheid	voor	
raadsleden,	fractieassistenten,	inwoners	en	
organisaties	om	zowel	positieve	als	nega-
tieve	signalen	die	ze	hebben	opgevangen	
over	de	uitvoering	sociaal	domein	te	delen	
met	het	college.	Het	spreekuur	stond	niet	
open	voor	publiek	en	de	pers.	Het	interven-
tieteam	van	de	gemeente	Almere	heeft	zich	
vervolgens	gebogen	over	de	meldingen.		
In	de	eerste	kwartaalrapportage	monitor	
(transitie)	sociaal	domein,	is	de	informatie	

uit	de	casuïstiekbespreking	op	de	Politieke	
Markt	(het	spreekuur)	meegenomen.

In	2016	is	op	meerdere	momenten	tijdens	
de	Politieke	Markt	gesproken	over	jeugd-
zorg	en	het	beleidsplan	Sociaal	domein	
2016-2018.	Het	beleidsplan	is	op	6	oktober	
2016	vastgesteld	door	de	gemeenteraad.	
Diezelfde	week	ontvingen	aanbieders	van	
jeugdzorg	echter	een	brief	om	een	deel	van	
de	hulpvraag	te	beëindigen.	Diverse	fracties	
waren	van	mening	dat	ze	hierover	niet		
goed	waren	geïnformeerd.	Dat	leidde	op		
13	oktober	2016	tot	een	interpellatiedebat	

op	verzoek	van	de	fracties	van	de	PVV,	
PvdA,	VVD,	SP	en	ChristenUnie	over	jeugd-
hulp.	Dit	debat	leidde	tot	een	motie	van	
treurnis	tegen	de	wethouder	Jeugd.		
De	motie	werd	ingediend	door	de	VVD,		
Leefbaar	Almere,	SP,	GroenLinks,	AP/OPA,	
ChristenUnie	en	Fractie	Van	Blitterswijk	en	
werd	uiteindelijk	door	alle	fracties,	op	die	
van	D66	na,	ondersteund.	Het	was	de	
langste	gemeenteraadsvergadering	van	
2016	en	deze	periode:	de	vergadering	werd	
om	03.10	uur	gesloten.	Naar	aanleiding	van	
een	aangenomen	moties	van	de	PvdA	
volgde	er	een	raadsvoorstel	van	het	college.	
Deze	werd	in	november	en	december	
besproken	op	de	Politieke	Markt.

De	werkgroep	Sociaal	Domein	heeft	zich	in	
2016	gericht	op	het	onderzoeken	en	verza-
melen	van	informatie	rondom	wijkteams.	In	
samenwerking	met	Onderzoek	&	Statistiek	
zijn	onderzoeksvragen	opgesteld	en	is	
naast	een	literatuuronderzoek,	een	verken-
ning	bij	vier	vergelijkbare	gemeenten	

Per 1 januari 2015 kregen de gemeenten er belangrijke taken binnen het sociaal domein 
bij: de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. 
Het jaar 2014 stond in het teken van de voorbereiding op deze transitie. In de maanden 
januari en februari 2014 is gesproken over de Kadernota Sociaal Domein ‘Doen wat 
nodig is!’ De kadernota is met algemene stemmen door de gemeenteraad aanvaard. 
Volgend op de kadernota heeft de gemeenteraad in oktober gesproken over het beleids-
plan sociaal domein 2015 ‘Almere aan zet!’. De beleidsuitgangspunten, waar de gehele 
gemeenteraad mee heeft ingestemd, zijn aanvullend op de eerder vastgestelde beleids-
uitgangspunten. 

BELANGRIJKE ONDERWERPEN
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HET SOCIA AL DOMEIN

uitgevoerd.	De	resultaten	worden	verwerkt	
in	een	factsheet	die	in	januari	2017	aan	de	
gemeenteraad	is	aangeboden.	Raadsleden	
Nico	van	Duijn	(Leefbaar	Almere)	en	Ciska	
van	Rijn	(PvdA)	waren	de	initiators	van	deze	
werkgroep.

Een	aantal	raadsleden	heeft	in	2017	met	
ondersteuning	van	de	afdeling	Onderzoek	&	
Statistiek	een	verdiepingstraject	in	het	
Sociaal	Domein	uitgevoerd.	Dit	verdiepings-
traject	heeft	in	mei	als	product	een	position	
paper	opgeleverd.	Doel	van	deze	bijeen-
komst	was	om	de	gemeenteraad	in	de	
gelegenheid	te	stellen	zo	veel	mogelijk	
informatie	te	vergaren	over	het	onderwerp.	
In	het	onderzoek	is	literatuurstudie	gedaan	
en	zijn	telefonische	interviews	afgenomen	
met	gemeenten	als	Zaanstad,	Leeuwarden,	
Eindhoven	en	Tilburg.	Tijdens	deze	bijeen-
komst	werden	de	resultaten	van	het	onder-
zoek	toegelicht	met	behulp	van	drie	gast-
sprekers,	waaronder	als	experiment	ook	
een	gastspreker	via	Skype.	De	bespreking	
werd	uiteindelijk	in	november	gevolgd	door	

een	experiment	op	de	Politieke	Markt.	Op	
de	Politieke	Markt	van	11	mei	2017	heeft	
een	informatiecarrousel	plaatsgevonden	
met	als	titel	‘maatschappelijke	onder-
steuning	dicht	bij	de	burger:	mogelijk	
en	wenselijk?’.	Naar	aanleiding	van	
deze	bespreking	heeft	een	aantal	
politieke	partijen	vier	moties	
vreemd	aan	de	orde	van	de	dag	
ingediend.	Omdat	de	moties	
over	hetzelfde	onderwerp	
gingen,	zijn	deze,	bij	wijze	
van	experiment,	gelijktijdig	
geagendeerd	tijdens	de	
Politieke	Markt,	zodat	ze		
in	verhouding	tot	elkaar	
besproken	konden	worden.

BELANGRIJKE ONDERWERPEN
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PUBLIEK VERANTWOORDEN

In	het	voorjaar	van	2017	is	de	verken-
nersgroep	gestart	met	het	experi-

ment	publiek	verantwoorden.		
Na	een	lange	aanloop	vanaf	het	

besluit	in	maart	2014	om	
publiek	verantwoorden	vorm	
te	gaan	geven,	heeft	de	
verkennersgroep	gekozen	
om	zelf	een	traject	te	gaan	
organiseren.	Dit	traject	
loopt	naast	de	zoge-
naamde	‘Kwaliteits-
kringen’	die	het	college	
met	een	aantal	maat-
schappelijke	organisa-
ties	uit	de	stad	heeft	
geïnitieerd.	

In	het	experiment	Publiek	
verantwoorden	gaat	de	

werkgroep	in	gesprek	met	
de	directeur/bestuurder	en	

voorzitter	van	de	Raad	van	
Toezicht	van	organisaties	die	

een	belangrijke	rol	spelen	in	het	publieke	
domein	van	Almere	en	bij	het	realiseren	
van	de	beleidsvoornemens	van	de	
gemeente.	Daarbij	wordt	ingegaan	op		
de	keuzes	die	zijn	gemaakt	en	welke	
overwegingen	onder	die	keuzes	liggen.	
Ook	wordt	de	focus	gelegd	op	de	keten	
waarin	de	organisaties	functioneren:	hoe	
verloopt	de	samenwerking	in	de	keten	en	
wat	is	de	bijdrage	van	ons	als	gemeente	
daarin?	

In	de	eerste	helft	van	2017	is	de	werk-
groep	bij	wijze	van	pilot	in	gesprek	gegaan	
met	Prisma,	stichting	voor	Christelijk	
basisonderwijs	(12	mei)	en	de	Nieuwe	
Bibliotheek	(30	juni).	Deze	twee	gesprek-
ken	zijn	op	29	september	2017	plenair	
aan	de	gemeenteraad	teruggekoppeld.	
Op	17	november	2017	heeft	een	gesprek	
plaatsgevonden	met	woningcorporatie	
GoedeStede,	dit	wordt	in	januari	2018	
teruggekoppeld.

De werkgroep Publiek verantwoorden bestaat uit de raadsleden Nico van Duijn (Leefbaar 
Almere), Miranda Joziasse (VVD), Roelie Bosch-Nijeboer (ChristenUnie), Chris Jansen 

(PVV), Ans DeSumma (SP) en Ciska van Rijn (PvdA).

BELANGRIJKE ONDERWERPEN
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PUBLIEK VERANTWOORDEN Opstellen factsheets
infographics

Informatie verzamelen
over de organisatie

Voorbereidend gesprek
met de bestuurder

Overdracht 1e concept
factsheets

Opstellen definitieve
vragenlijst

Verslag maken

Evaluatie & reflectie

RAPPORTEREN AAN DE RAAD

VERKENNERSGROEP

• 4-5 raadsleden

• Afstemming rolverdeling (VZ + leden)

Het traject na het gesprek
Tweemaal per jaarrapporteren aan de raad

Plenair op dePolitieke Markt

Infodossier voor de raad

Verkennersgroep rapporteert
aan de raad

RAPPORTEREN

• Gesproken met .... en ... (organisaties)
• Wat ons opviel in het 1e gesprek: ...
• Wat ons opviel in het 2e gesprek: ...

• U kunt hier de verslagen en
   voorbereidende documenten vinden
• Deze leden gaan door, deze leden
   komen erbij ...• De volgende organisaties zijn: ...

• Wij rapporteren .... aan u onze bevindingen

• Training on-the-job, verantwoordingsvragen

• Met bestuurder

3-4 maand

• Met verkenningsgroep

• Na 2 geprekken, 2 nieuwe leden

Bestuderen en analyseren van:
• jaarverslagen
• strategisch beleidsplan
• website
• trends en ontwikkelingen

VERANTWOORDINGSGESPREK

4 - 6 M
A

A
N

D
EN

77

DE KRACHT VAN 
DE GEMEENTERAAD

VOORWOORD

BURGEMEESTERS-
WISSEL

RAAD 2020

VERBINDING MET 
DE STAD

KENNIS EN 
INFORMATIE

ONDERSTEUNING
RAADSLEDEN EN

FRACTIES

DOORONTWIKKELEN 
POLITIEKE MARKT

TERUGBLIK OP DE 
STUDIEDAGEN

ONDERZOEKEN

BELANGRIJKE
ONDERWERPEN

WAAR STAAN WE 
OP ONZE WEG

BIJLAGEN

2014-2
01

8

het	proces	van	publiek	verantwoorden	in	een	infographic

BELANGRIJKE ONDERWERPEN
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ONDERZOEKEN

WA AR STA AN WE OP ONZE WEG

Deze	raadsperiode	is	een	aanzet	gegeven	om	te	komen	tot	een	
eigentijds	erkende	gemeenteraad.	Waarbij	de	representatie	
uitgangspunt	blijft	maar	waar	de	betekenis	van	de	raad	meer		
bij	maatschappelijke	activiteiten	en	–	initiatieven	moet	worden	
gezocht	net	zozeer	als	bij	de	maatschappelijke	organisaties	en		
de	betekenis	van	de	regionale	samenwerkingsvormen.

Dus	minder	verleiding	vanuit	het	stadhuis	en	meer	vanuit	de	
omgeving.	En	dat	alles	binnen	de	zogenaamde	norm	van	15.9	uur.	
Dat	betekent	efficiënte	manieren	van	werken	zoeken,	dat	betekent	
prioriteren	en	dat	betekent	meer	aan	de	voorkant	van	processen	
actief	zijn,	zodat	de	uitvoeringsfase	anders	kan	worden	vastgepakt.	
Dat	aan	de	voorkant	vastpakken	vraagt	een	scherpe	kijk	op	de	
participatieprocessen	en	kijk	op	de	onderlinge	rolverhouding	raad	
en	college.	Het	totale	proces	vraagt	een	voortdurend	werken		
aan	het	vakmanschap	van	de	raad	en	de	raadsleden.	Met	vormen	
waarbij	het	leren	in	het	werk	centraal	staat.	Het	vraagt	de	waarde	
van	het	instituut	raad	te	erkennen	en	te	herkennen.	

Met	recht	een	bijna	helse	opgave.	Maar	die	de	stad	vraagt	en	waar	
de	stad	recht	op	heeft.	En	die	nodig	is	om	een	betekenisvolle	
eigentijdse	raad	te	zijn.

De	bouwstenen	die	in	deze	raadsperiode	zijn	aangereikt	vormen	
een	mooie	basis	voor	de	komende	raad	om	de	eigen	richting	en	het	
tempo	van	veranderen	verder	te	bepalen.	

Jan	Dirk	Pruim
Griffier
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 2014 2015 2016 2017

Raadswerk     

Politieke	Markten 31 34 38 34

Raadsvoorstellen 86 64 86 86

Raadsbrieven	(informatie	van	het	college	aan	
de	gemeenteraad)

185 227 240 251

Schriftelijke	vragen 87 104 71 86

Brieven	aan	de	gemeenteraad 180 152 114 129

Debatten 14 11 10 9

E-petities 0 2 0 2

Politieke Markt     

Raadsonderwerpen 25 32 45 39

Informatieverstrekking	aan	gemeenteraad	
door	college

6 13 23 27

Consultatie	gemeenteraad	door	college 3 15 13 22

Burgeractiviteiten 1 0 2 4

Burgerinitiatief 0 0 0 0

Initiatiefvoorstellen 1 0 3 1

Tentoonstellingen 6 10 3 2

Interpellatiedebat 2 2 4 2

Insprekers 37 40 71 64

Ronde-tafelgesprekken 9 12 3 10

Gesprek	met	externe 0 1 1 2

Verzoek	om	extra	raadsvergadering 1 0 1 0

Mondelinge	beantwoording	schriftelijke	
vragen

- 2 2 6

PM	zonder	plenair	deel - 4 10 5

 2014 2015 2016 2017

Moties     

Ingediend 54 69 83 141

Aanvaard 13 20 22 43

Ingetrokken 22 22 35 51

Verworpen 19 27 26 47

Amendementen 

Ingediend 70 42 47 60

Aanvaard 32 18 13 18

Ingetrokken 19 6 21 24

Verworpen 19 18 15 18

	 	 	 	 	

Moties	vreemd	aan	de	orde	van	de	dag 15 16 8 10

waarvan	aangenomen 4 5 5 4

Motie	van	wantrouwen 0 2 1 4

waarvan	aangenomen 0 0 0 0

Motie	van	treurnis 2 0 2 0

	waarvan	aangenomen 0 0 1 0
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De	verkiezingen	hebben	uiteraard	voor	de	grootste		
(personele)	verschuiving	gezorgd	in	2014.	Op	dinsdag	
25	maart	2014	is	afscheid	genomen	van	de	raadsleden	
die	niet	opnieuw	gekozen	werden	en	vervolgens	is	de	
nieuwe	gemeenteraad	geïnstalleerd	op	27	maart.		
Op	9	april	startten	de	coalitieonderhandelingen	die	
duurden	tot	half	mei.

Eind	mei	was	de	presentatie	van	het	nieuwe	college	
en	20	mei	heeft	de	gemeenteraad	afscheid	genomen	
van	de	oude	wethouders	en	de	nieuwe	wethouders	
geïnstalleerd.	Vanuit	de	gemeenteraad	werden	Frits	
Huis	(Leefbaar	Almere),	Mark	Pol	(VVD),	René	Peeters	
(D66)	en	Froukje	de	Jonge	(CDA)	wethouder.	

Op	5	juni	2014	zijn	de	raadsleden	geïnstalleerd	die	de	
vrijgekomen	plekken	innamen	die	ontstonden	doordat	
raadsleden	wethouder	werden.	Geïnstalleerd	werden	
Marcel	Bakker	(Leefbaar	Almere),	Irene	van	Hooff	
(VVD),	Gavin	Vegersteen	(D66)	en	Bas	Malotaux	(CDA).	
Doordat	enkele	van	deze	raadsleden	fractieassistent	
waren,	kwamen	er	ook	nieuwe	fractieassistenten.	
Voor	Leefbaar	Almere	was	dat	Kees	Ahles	en	voor	het	
CDA	Lesley	van	Hilten.	Bij	D66	kwam	in	september	de	
laatste	fractieassistent	Michaël	Busby.	

In	totaal	zijn	er	in	2014	na	de	verkiezingen	23	nieuwe	
raadsleden	begonnen.

Begin januari kwam 
Shanti Tuinstra (PvdA) 
terug van zwanger-
schapsverlof. Raymond 
Lozekoot die haar 
verving in die periode 
werd vanaf dat moment 
weer fractieassistent 
voor de PvdA.

In mei gaf René Maertens 
(VVD) aan dat hij stopte met 
zijn werk als fractieassistent. 
Zijn opvolger is Ulysse Ellian.

Fractieassistent Ruth 
Delobi (PvdA) zegde per 
1 september op. Haar 
opvolgster Leida Höhle 
begon per 1 september.

Per 1 oktober 2014 ging Ron 
Dubbelman (PVV) met ziekte-
verlof. Zijn vervanger was Sjaak 
van Ginkel die op 2 oktober is 
geïnstalleerd. Ron Dubbelman 
kwam in 2014 niet terug in de 
gemeenteraad, zijn ziekteverlof 
liep tot 16 januari 2015.
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Bij de PVV heeft Ron Dubbelman in 
januari een tweede termijn ziektever-
lof aangevraagd. Sjaak van Ginkel 
vervangt hem hierin opnieuw. Sjaak 
van Ginkel neemt op 30 april afscheid 
van de gemeenteraad, waarna Ron 
Dubbelman zijn plek in de gemeente-
raad weer inneemt.

20 mei 2015 wordt Arie Stuivenberg  
(SP) geïnstalleerd als gedeputeerde bij  
Provinciale Staten. Van rechtswege 
eindigt hiermee ook zijn raadslidmaat-
schap. Op 11 juni 2015 wordt Martin van 
Blitterswijk geïnstalleerd als raadslid. 
Hij splitst zich direct af van de SP en 
gaat verder als éénmansfractie Fractie 
Van Blitterswijk. Raadslid René Eekhuis 
stopt bij de PVV en gaat vanaf 3 septem-
ber 2015 verder als éénmansfractie 
Fractie Eekhuis.

2015

Op 3 september komt een einde aan  
12 jaar burgemeesterschap van Almere 
van Annemarie Jorritsma en wordt 
afscheid van haar genomen. Haar 
opvolger is Franc Weerwind die op  
9 september wordt geïnstalleerd.

Binnen de PvdA is er een wisseling 
bij de fractieassistenten. Ricardo 
Grauwde stopt vanaf 12 november 
als fractieassistent. Hij wordt 
opgevolgd door Tristan Salomons.

Ook in het college is er een wisse-
ling. Henk Mulder (PvdA) neemt  
op 24 september 2015 afscheid  
als wethouder. Voor hem in de  
plaats komt Tjeerd Herrema.  
Hij is op 1 oktober geïnstalleerd  
als wethouder.
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Op zaterdag 23 april overleed raadslid Bob Fonhof op 80-jarige 
leeftijd. Hij was sinds 1998 drie periodes achter elkaar raadslid. 
In 2010 kreeg zijn Almere Partij geen zetels meer bij de verkie-
zingen, maar na de verkiezingen in 2014 kwam hij terug namens 
AP/OPA. Hij is in totaal 14 jaar raadslid geweest. Hij kwam 
onder meer op voor het behoud van de openstelling van buurt-
huizen en was tegen verhoging van de kabeltarieven. Hij stelde  
de overlast van fruitbomen in woonwijken aan de orde, bepleitte 
extra parkeerplaatsen bij de supermarkten en was voorstander 
van het afschaffen van de hondenbelasting. Ook bepleitte hij 
een betere schuldhulpverlening en meer invalideparkeerplaatsen. 
De laatste periode zette hij zich in de gemeenteraad met veel 
energie in voor de ouderen. 

In zijn plaats is op 12 mei Johan de 
Leeuw geïnstalleerd als raadslid. 

2016

Op 22 september nam Frans Mulckhuijse 
(SP) afscheid als raadslid. Zijn overige 
werkzaamheden lieten zich niet meer 
combineren met het raadslidmaatschap. 
In zijn plaats is Erwin Prins geïnstal-
leerd als raadslid.

Op 15 december nam Martin van 
Blitterswijk (Fractie van Blitters-
wijk) afscheid als raadslid. Zijn 
raadslidmaatschap was evenmin te 
combineren met zijn werk. In zijn 
plaats is Hans Everhard geïnstal-
leerd als raadslid. Hiermee is de SP 
terug op 4 zetels.
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Op 21 september wordt Damar 
Ismangil namens D66 aangesteld als 
raadslid. Nadat Nicole de Jong op  
7 april tijdelijk stopte wegens ziekte, 
heeft de heer Ismangil haar al in die 
periode vervangen. Omdat dit maar 
voor een bepaalde periode kan, is de 
heer Ismangil vanaf 13 juli ook nog 
een periode fractieassistent geweest.

Op 21 november 2017 moet Rob van de 
Kamp (D66) tijdelijk zijn raadslidmaat-
schap neerleggen wegens gezondheids-
redenen. Op 27 november 2017 wordt  
Erik Kunst daarom tijdelijk geïnstalleerd 
als raadslid namens D66.

2017
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FACEBOOK
W W W.FACEBOOK.COM/RA ADVANALMERE

TWITTER
@RA ADVANALMERE

NOTUBIZ

WEBSITE
W W W.GEMEENTERA AD.ALMERE.NL
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2014

2014

2014

2014
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25.000
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49.900

4.015
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M48%

M70%

M48%

M64%

M45%

M58%

M45%

M55%

V52%
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2015 2015

2015

2015

2015

2015

2015

2016 2016

2016

2016

2016

2016

2016

2017 2017

2017

2017

2017

2017

2017

Aantal
weergaven
van berichten

Totaal bereik 
van berichten

Totaal aantal 
kijkers Politieke 
Markt uitzendin-
gen (2014-2017)

Gemiddeld
aantal kijkers per 
Politieke Markt 
(2014-2017)*:

Unieke bezoekers

Politieke
partijen

Algemene
pagina’s

Aantal pagina-
weergaven

% Nieuwe 
bezoekers

Meeste 
pageviews
(2014-2018)

Demografie 
volgers

Demografie 
volgers

Aantal pagina likes Aantal volgers

2014 134.000 2014 (onbekend)

120.0002015 54.0002015

125.0002016 443.0002016

134.0002017 347.0002017

• De Politieke Markt
•  Wie zitten er in de 

gemeenteraad
•  Verkiezingen

*  Door de verbouwing van de vergaderkamers is er een aantal 
maanden niet live uitgezonden, waardoor de cijfers lager zijn. 
De verhouding live versus on demand kijkers is ongeveer 1:7 

• PVV
• D66
• PvdA

576.057
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BIJLAGE 4: FINANCIEEL OVERZICHT | UITGAVEN 2014-2017

BIJLAGEN

(bedragen x 1.000) 2014 2015 2016 2017

Gemeenteraad 1.396 1.322 1.344 1.396 

Verbouwing D2 en raadszaal   11

Verkiezingen 2014 57   

Programmabudget Raad 217 484 308

Onderzoeksbudget rekenkamer 32 34 68 55

Raadsonderzoek / -enquête 0 1 12 43

Raadspanel / maatschappelijke verkenningen 6 1 3 20

Communicatie 35 80 74 76

Bijzondere adviezen 1 15 283 36

Professionalisering / training raad 34 72 45 77

Werkbezoeken / raadsstudiedagen 21 13   

Vergaderbudget Raad 259 317 268 375

Verbeteren toegankelijkheid Raad  15

Totaal resultaat Raad 1.712 1.871 2.107 2.079

Totaal resultaat Raadsgriffie 1.146 1.050 1.152 1.139

Totaal Raad en Griffie 2.858 2.921 3.259 3.218

Ontrekking / Storting reserve Programmabudget Raad 130  -143 34

Totaal na storting reserve Programmabudget Raad 3.116 3.252
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CONTACT
E-mail:	raadsgriffie@almere.nl
Tel.:	(036)	539	99	95
Postbus	200,	1300	AE		Almere

Website:	gemeenteraad.almere.nl
Twitter:	Twitter.com/RaadvanAlmere
Facebook:	RaadvanAlmere

TEKST
Raadsgriffie	Almere	

Marcel	Beijer	-	Ik	wil	publiciteit	

FOTO'S
Raadsgriffie	Almere	

Prospero	–	Bart	Buijs
Lex	Beers	-	Fotografie	Alexander	

Mona	Alikhah

VORMGEVING
CBW/Communicatie/team	Vormgeving,

gemeente	Almere
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