
BESPROKEN IN DE RAAD

DE AGENDA VAN DE RAAD

Op initiatief van de raad komen landelijke en 
lokale professionals met raadsleden bijeen om 
meer te weten te komen over het toenemende 
lerarentekort. Veel raadsleden waren zich al 
bewust van de problemen, maar schrokken 
toch van de geluiden uit het veld. Volgens de 
deskundige van het Ministerie van Onderwijs 
is er nog geen crisis, maar moet er nu wel actie 
ondernomen worden. Het is voor de raad nog te 

vroeg om dat te doen, want het college kondigde 
eerder al aan met een plan van aanpak te komen. 
Dat moet worden afgewacht, maar de raad heeft 
zichzelf met dit rondetafelgesprek al goed in 
positie gebracht om er met de wethouder over 
in gesprek te gaan.

Bekijk ook het filmpje waarin vijf raadsleden in 
het kort hun mening geven. (raadvanalmere.nl)

Agenda
Er staat een flink aantal onderwerpen op de 
agenda die zowel de raad als de inwoners 
zorgen baart en de raad wil die niet uitstel-
len. Maar ook wil ze belangrijke besluiten 
niet vertragen. Daarom begint de plenaire 
gemeenteraadsvergadering met besluitvorming 
pas om 22:30. Er zijn negen onderwerpen in 
de carrousel, waaronder Oosterwold en in 
het plenaire deel worden de moties daarover 
meteen al in stemming gebracht. Maar als 
altijd: check de agenda online voor eventuele 
laatste wijzigingen. 

Witchworld
Tijdens de politieke markt van 31 januari sprak de 
raad over Eden Holland. Witchworld initiatiefne-
mer Ton Theunis sprak in en ofschoon zijn park 
niet het onderwerp van die carrouselbespreking 
was, zegde de wethouder toe antwoorden te 
zoeken op zijn vele vragen. Dat moment is nu 
aangebroken. En ditmaal is het een apart verga-
deronderwerp geworden (dus niet meer onder 
Eden Holland). Het college beantwoordt dus de 
vragen met betrekking tot Witchworld en mogelijk 
gaat de raad daarover verder het gesprek aan. 
Er wordt gerekend op (weer) flink wat publiek.
Zaal Stad, 19:00

Openluchtzwembad
Triatleet Gregor Stam is de grote aanjager van 
het idee om in Almere een openluchtzwembad te 
realiseren. Dankzij zijn breed gesteunde petitie 
kreeg hij het onderwerp op de agenda van de 
raad. En als de stad spreekt, luistert de raad. 
Sterker nog, in dit geval gaf de raad het college 
de opdracht om een verkenning te doen naar 
de haalbaarheid. De wethouder (Jaap Lodders) 
gaat de uitkomst met de raadsleden bespreken.
Zaal Stad, 20:00

Ligplaatshouders Haddock
Booteigenaren met een ligplaats in jachthaven van 
Haddock weten even niet waar ze na 1 mei met 
hun schip naartoe moeten. De jachthaven heeft 
hen de huur opgezegd en de Floriade-organisatie 
weet nog niet hoe ze dat stukje van het gebied 
gaan inrichten. Wat nu? Moet de gemeente (lees: 
college) dit nu oppakken of is het een zaak tussen 
ligplaatshouders en verhuurder? Dit vraagt op 
korte termijn om meer duidelijkheid en daarom 
staat het op de agenda van de raad. Niet alleen kan 
bij deze carrouselbespreking worden beluisterd 
hoe de portefeuillehouder er tegenaan kijkt, ook 
kunnen de fracties hun standpunten delen. Naar 
verwachting een drukke bijeenkomst (er zijn zo’n 
350 ligplaatshouders). 
Raadszaal, 19:00

Spelen en bewegen
Overal in Almere vindt u ze: kleine of grotere 
speelplekken. Soms eenvoudig met een wipkip 
of een enkele glijbaan. Maar er zijn er ook die 
bijna helemaal verweven zijn met de natuur. 
Behalve om te spelen op speelplekken, gebruiken 
inwoners de openbare ruimte ook voor sport en 
beweging: wandelen, joggen, bootcampen. De 
gemeente bekijkt nu hoe ze de openbare ruimte 
zo kan inrichten, dat de Almeerders er zin in 
krijgen méér van de buitenruimte te profiteren. In 
het nieuwe speel- en beweegbeleid ‘Avonturieren 
in Almere’ toont de gemeente die ambitie. Het 
zijn bijna 100 pagina’s (in twee delen) kleurrijke 
vrolijkheid met veel plaatjes. De raad gaat er in 

eerste instantie verkennend over praten: is dit 
de juiste richting?
Zaal Haven, 19:00

Lees de volledige en meest actuele agenda op: raadvanalmere.nl 

Wethouder Veeningen geeft antwoorden

Tijdens deze tweede bespreking van de gemeen-
telijke rol in Oosterwold, is er opnieuw een 
bomvolle raadszaal. Ditmaal zijn de inwoners 
minder aan het woord en is het aan de raads-
leden en de portefeuillehouder (wethouder 
Maaike Veeningen) om meer duidelijkheid te 
verschaffen. De twee uur vergadertijd wordt 
gemakkelijk gevuld met de vele vragen en inter-
rupties. In een poging zoveel mogelijk vragen 
te beantwoorden (in de beperkte tijd), gaat de 
wethouder niet op elke afzonderlijke inspreker 
in. Begrijpelijk, maar dat voelt voor sommige 
insprekers en briefstuurders minder goed. Ook op 
de vragen van de raadsleden blijven veel concrete 
antwoorden nog uit. Het college wil namelijk alle 
gevallen individueel beoordelen, alvorens een 
oplossing voor te stellen. Dat uitzoekwerk gaat 
waarschijnlijk wel een week of drie duren. Omdat 
de raad zo snel mogelijk meer duidelijkheid voor 

de inwonersgeven wil, vinden meer fracties het 
niet nodig om dat onderzoek af te wachten. Ze 
bereiden moties voor waarmee ze de mogelijke 
oplossingsrichting willen beïnvloeden. Maar, 
die moties zijn vanavond nog niet bekend, dus 
is er volgende week wéér een gespreksronde. 
Als u via de agenda van raadvanalmere.nl naar 
de juiste vergaderdatum zoekt, vindt u daar alle 
documenten van belang. Dus ook die moties.

Oosterwold, 2e ronde

Voorlopig heeft de vereniging alsnog een subsidie 
gekregen. Maar de raad heeft zich het lot van de 
verenigingsleden aangetrokken en verlangt van 
de wethouder een meer structurele oplossing. 
Op deze vergadering spreekt de voorzitter van 
de zwemvereniging de vergadering toe. Daarna 
reageren de raadsleden redelijk eensgezind: dit 
is een zó bijzondere vereniging dat die blijvend 
moet worden geholpen. Punt van aandacht is, 
meldt de wethouder, dat de huidige subsidie-
verordening niet gemakkelijk de ruimte geeft om 
dat te doen. Om het jaarlijkse totaal beschikbare 
subsidiebedrag eerlijk te verdelen moeten er 
openbare spelregels zijn. Dus kondigt hij aan 
dat er een aangepaste subsidieverordening in 
aantocht is en die komt ná het zomerreces. Maar, 
al op korte termijn gaat de wethouder in gesprek 

met het bestuur van vereniging Flevostar. De raad 
laat het van de uitkomst daarvan afhangen of ze 
het onderwerp opnieuw agendeert of misschien 
zelfs met moties komt. Conclusie: raad en stad 
hebben hier goed samengewerkt om het belang 
van deze bijzondere sporters zo goed mogelijk 
te behartigen.

Flevostar

Lerarentekort

Provincie en gemeente werken op veel gebieden samen. Ook politieke partijen in beide bestuurslagen zoeken 
elkaar op. Uw stem bij de provinciale verkiezingen en de waterschapsverkiezingen is daarom óók heel belangrijk 
voor onze stad. Een keuze maken is niet moeilijk, zelfs al kent u geen enkele kandidaat. Er zijn namelijk twee 
websites waarop u in een paar minuten antwoord vindt op uw vragen. 

 https://www.stemwijzer.nl  https://mijnstem.nl

Hoe houden we het zwembad gevuld met sporters?

Met deze informatiepagina wil de Raad van Almere u op de hoogte houden. Het is een kleine selectie van wat er is gebeurd of gaat gebeuren. De pagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door het team van de griffie, maar er 
kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u reageren, stuur gewoon een e-mail. Meedenken of -praten? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief en/of het raadspanel. Reageren, aanmelden, meedoen: raadsgriffie@almere.nl
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KIES! 


