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BESPROKEN IN DE RAAD
gemeenteraad.almere.nl

DE AGENDA VAN DE RAAD

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

Tafeltjesmarkt

Niet tijdens de politieke markt, maar op de 
dinsdag ervoor lieten raadsleden zich in detail 
informeren over de Programmarekening. Dat is 
het ‘jaarverslag’ van het college en het gaat over 
hun werk in het voorgaande jaar. De program-
marekening staat online en bestaat uit twee delen: 
een jaarverslag en een jaarrekening. U kunt heel 
eenvoudig zelf zien wat er is gedaan en hoeveel 
dat heeft gekost. Omdat de raad zijn oordeel 
over de rapportage moet uitspreken, verdiept 
hij zich er grondig in tijdens de tafeltjesmarkt. 
Per programma (bijvoorbeeld sport, onderwijs 
of veiligheid) zitten terzake kundige ambtenaren 
aan een tafel klaar om de resultaten tot in detail 
toe te lichten. 

Tijdelijke woningbouw 
Om zo snel mogelijk iets aan de woningnood 
in Almere te doen, opperden twee fracties in de 
raad om tijdelijke woningbouw toe te staan op 
plaatsen in de stad die nog niet zijn ingevuld. 
Dat kunnen nog ongebruikte reservegebieden 
zijn of stukken grond waar helemaal nog geen 
bestemming voor is gevonden op zit. Het plan 
werd in een carrouselvergadering besproken 
en de meeste raadsleden vinden het een goed 
idee. Maar er zijn wel vraagtekens over de mate 
waarin dit het probleem echt oplost en hoeveel 
werk er in gaat zitten. Wellicht is het beter om 
extra arbeidscapaciteit te steken in definitieve 
woningbouw. Toch komt de portefeuillehouder 
erop terug met een voorstel of en hoe deze 
mogelijkheid kan worden benut. Maar vanwege 

de grote hoeveelheid onderwerpen die nog vóór 
de zomer door de raad besproken moeten wor-
den, bestaat de kans dat er pas ná de zomer een 
voorstel komt.  

Moties vreemd 

Minder verharding in de tuinen van de inwoners. 
Dat is het doel van Stichting Operatie Steenbreek. 
Omdat dat ook wel wat voor Almere is, moeten 
wij ons als stad aansluiten bij die stichting, vinden 
de indieners van deze motie. Deze carrouselver-
gadering had als doel ‘meningsvorming’ dus na 
een toelichting door de indieners deelden andere 
raadsleden en de verantwoordelijke wethouder 
hun mening. Daaruit blijkt dat de raad het met 
het idee in grote lijnen wel eens is. Echter, 
inwoners gaan over hun eigen tuin, de gemeente 
mag vergroening wel stimuleren, maar moet 
niet gaan betuttelen. Het lidmaatschap van de 
stichting kost relatief weinig, maar levert wel 
veel mogelijkheden in publiciteit op. De raads-
leden vonden het onderwerp hiermee voldoende 
besproken, dus kan het voor besluitvorming 
door naar een komende plenaire vergadering. 
Een fractie gaf echter aan nog een aanvullende 
motie in te dienen, dus er komt eerst nog een 
tweede bespreking over die aanvullende motie.  

Monitoring lucht- en 
geluidskwaliteit 
De indiener van deze motie stelt: als we beter 
weten hoe het gesteld is met de lucht- en geluids-
kwaliteit in de stad, dan kunnen we gerichter 
werken aan verbetering daarvan. Op dit moment 
berekent de overheid de theoretische kwaliteit 

op basis van bijvoorbeeld de hoeveelheid auto’s 
per etmaal. De indieners stellen dat echt méten 
nauwkeuriger resultaten oplevert, zodat ook beter 
kan worden opgetreden. Sommige raadsleden 
betwijfelen dat, omdat het meten tot (bijvoorbeeld) 
heel variabele uitkomsten kan leiden. Ook de 
kosten van een stadsbreed monitoringssysteem 
zijn een overweging. De portefeuillehouder gaf 
aan het verder te willen uitzoeken en met een 

raadsbrief te komen met meer informatie over 
mogelijkheden, kosten en effecten, zodat de raad 
er een goede beslissing over kan nemen. In een 
kort filmpje vertellen enkele raadsleden er over: 
kijk op raadvanalmere.nl  

Plenair 
Er waren enkele besluiten te nemen, maar 
de avond stond vooral in het teken van de 
Programmarekening 2018. Dat is het jaarverslag 
van het college. Vorige week en eerder deze week 
lieten raadsleden zich in detail informeren over 
de resultaten. Vanavond konden de fractievoor-
zitters hun oordeel erover uitspreken. Diverse 
wethouders beantwoordden daarna vragen over 
hun portefeuilles, waarbij de raad kon inter-
rumperen. Omdat zoveel mensen aan het woord 
komen, kost het veel tijd. De vergadering begon 
dus vrij vroeg, maar het was toch 23:19 uur toen 
hij eindigde.

 Om de vaart erin te houden zit wethouder Soetekouw al klaar.

Politieke markt op dinsdag! 
Op dinsdag 28 mei is er een extra politieke 
markt. Op de donderdag in die week is 
het Hemelvaartsdag, dus geen PM. Maar 
er ligt zoveel werk, dat burgemeester 
en presidium hebben besloten een extra 
avond te plannen. De agenda van die avond 
is nu nog niet vastgesteld en u krijgt de 
krant met díe agenda op zijn vroegst op 
diezelfde dinsdag. Wilt u de agenda eerder 
weten: kijk online! 

Ondermijning 
Voorbeelden van ondermijnende criminaliteit 
zijn het dumpen van drugsafval in de natuur of 
de bedreiging van een burgemeester, wethouder 
of raadslid. Ondermijnende criminaliteit is vaak 
goed verborgen en kan heel dichtbij komen, zoals 
buren die een wietplantage op zolder hebben, 
waardoor brand kan ontstaan. De aanpak van 
georganiseerde ondermijnende criminaliteit 
is in Almere een van de hoofdthema’s van het 
Actieplan Veiligheid 2019-2022. De Raad van 

Almere vindt het erg belangrijk, maar hoe pak je 
dit aan? Een rondetafelgesprek is een goed ver-
trekpunt om eerst stil te staan bij de verschijnings-
vormen en effecten van ondermijning. Een lector 
van de Politieacademie geeft een minicollege, 
het regionaal informatie- en expertisecentrum 
licht aandachtspunten toe en de driehoek (het 
overlegorgaan tussen de vertegenwoordigers van 
politie, Openbaar Ministerie en lokale overheid) 
gaat in op de lokale aanpak. Tussendoor kunnen 
raadsleden, fractieassistenten en andere aanwe-
zigen vragen stellen en met elkaar van mening 
wisselen. Het rondetafelgesprek is openbaar en 
wordt live uitgezonden. Raadzaal, 19:00  

Burgeractiviteiten 
Een burgeractiviteit is een initiatief van een of 
meer inwoners om een onderwerp in de raad te 
bespreken. (zie raadvanalmere.nl, menu invloed). 
Er zijn er twee op donderdag de 23e. Een ervan 
gaat over participatie, arbitrage en transparan-
tie in Oosterwold. De inwoners willen met dit 
voorstel bereiken dat er (weer) meer vertrouwen 
komt en meer wederzijds begrip tussen overheid 
en initiatiefnemers in Oosterwold. De inwoners 
willen dat de raad het college opdraagt dit te 
regelen en erop toe te zien dat het goed gebeurt. 
Zaal Stad, 19:00  

In de andere burgeractiviteit signaleren inwo-
ners de stagnerende ontwikkeling van het 
Baltimoreplein. 168 inwoners ondertekenden de 
activiteit en 535 ondertekenden een petitie. Het 
zit de inwoners hoog dat het plein er al jaren 
onverzorgd bij ligt. Daar moet wat aan gebeuren, 
vinden ze. En daarvoor doen ze een beroep op 
de Raad van Almere. Doel is de gemeente aan te 
zetten om het Baltimoreplein nu te ontwikkelen 
tot het beloofde volwaardige horecaplein. De 

inwoners brengen het onderwerp in de agenda, 
de raad kan daarop het college opdragen actie te 
ondernemen. Zaal Stad, 20:30  

Plenair 
De gezamenlijke gemeenteraadsvergadering 
begint laat, namelijk om 22:30. Er staan drie 
raadsvoorstellen en zes moties/amendementen 
op de rol. In de voorgaande weken is in de carrou-
sel veel besproken en nu moet de raad besluiten 
nemen. Raadzaal, 22:30


