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BESPROKEN IN DE RAAD

raadvanalmere.nl

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

Niets. Er is niets besproken, want er was helemaal geen Politieke Markt. Op de agenda stond de 
bespreking van de Perspectiefnota en een aantal onderwerpen voor besluitvorming. Die besluit-
vorming is verdaagd naar 13 juni. Maar de reden dat de Perspectiefnota 2020 niet werd besproken 
is de berichtgeving van de rijksoverheid dat Almere vanaf 2020 rekening moet houden met negen 
miljoen euro minder bijdrage per jaar. Dat heeft consequenties voor de beleidsvoornemens. Het 
college van B&W vroeg daarom om uitstel van de bespreking en Presidium en fractievoorzitters 
hebben daarin toegestemd. Het onderwerp komt over twee of drie weken alsnog op de agenda. 

Die blijven wij u ook schuldig. We durven wel 
te voorspellen dat een nieuwe wethouder wordt 
geïnstalleerd, maar de hele agenda is bij het 
samenstellen van deze editie nog niet vastge-

steld. Want vanwege Pinksteren werd de krant 
iets eerder gemaakt. Geen nood natuurlijk, 
want u weet inmiddels dat de actuele agenda 
online staat: raadvanalmere.nl 

Agenda van de raad

Het goede nieuws van al deze ruimte op onze 
gemeenteraadspagina is dat we u kunnen infor-
meren over het Jongerendebat Almere. Samen 
met de Almeerse Scholen Groep (ASG) en de 
Nationale Jeugd Raad (NJR) organiseert de Raad 
van Almere het jongerendebat op vrijdag 21 juni 
a.s. in de Raadzaal van het stadhuis. De jonge-
ren gaan rechtstreeks in gesprek met Almeerse 
raadsleden over een aantal aansprekende onder-
werpen. Die kiezen de jongeren overigens zélf. 
En ze zullen dat zeker op een goede manier doen, 
want ervaren trainers van de NJR begeleiden de 
jongeren daarbij.   

Beslagen ten ijs 
De NJR-begeleiders werken in het ochtendpro-
gramma met enkele teams van jongeren ter 
voorbereiding. Tussen de middag hebben ze 
een lunch met de aanwezige raadsleden. En ‘s 
middags gaan ze in een aantal rondes het debat 
aan met de raad. Ter afsluiting is er een geza-
menlijke afsluiting met snack en drankje. De 
deelnemende jongeren komen dit jaar allemaal 
van ASG-scholen voor voortgezet onderwijs.  

Publiek doet mee 
Jongeren die niet in debatteams meedoen kunnen 
evengoed wel meedoen als participerend publiek. 
Vanaf de publieke tribune kunnen ze met hun 

smartphone via social media en een online peiling 
berichten en meningen op de grote schermen in 
de Raadzaal plaatsen. Ze vormen op die manier 
de ‘publieke opinie’. Daar moeten de raadsleden 
en jongeren immers ook rekening mee houden.   

Thuis en op school meedoen 
Zelfs vanuit huis of vanuit de klas kunnen 
jongeren meedoen. Het hele evenement wordt 
namelijk live uitgezonden. Dus wie via internet 
kijkt kan ook met de juiste hashtag berichten 
naar de Raadzaal sturen. En daar gebeurt ook 
wat mee, want goede vragen uit de zaal of uit 
de stad worden door de voorzitter ingebracht.

Jongeren moeten er nu bij zijn, 
omdat het straks hún stad is. 

Hún stad 
Raadsleden Leonie Vestering (Partij voor de 
Dieren) en Martine van Bemmel (D66) kijken 
uit naar de ontmoeting met de jonge debaters. 
“Het is fantastisch als de Raadzaal straks vol met 
jongeren zit. Maar nog beter is dat we het gesprek 
met elkaar aangaan. Veel van wat wij als Raad van 
Almere nu beslissen gaat namelijk over de stad 
die zij straks als volwassenen bewonen. Het is 
hún stad, waar wij nu over praten. Daarom willen 
we graag dat jongeren meer invloed krijgen.”  

Samen 
Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De 
wet voorziet niet in een jongeren-gemeenteraad-
versie. Op diverse plaatsen in Nederland zijn 
jongerenraden al wel actief, maar er is nog geen 
best practice. Leonie en Martine: “Iedereen zoekt 
zijn eigen vorm. Maar in een grote stad als Almere 
verdient  jongerenparticipatie een prominente 
plaats. Hoe dat er hier gaat uitzien weten we 
nog niet, maar het is goed dat we nu een begin 
maken met het betrekken van jongeren. Dan 
kunnen we dat namelijk samen uitzoeken. Op 
die manier hebben de jongeren zelf een rol in 
het ontwikkelen van hun invloed.“  

De Raad? 
Het College van Burgemeester en Wethouders 
leidt ‘de gemeente’ en zij besturen de stad. 
Maar het is de gemeenteraad die de kaders stelt 
en het werk van de wethouders controleert. De 
gemeenteraad is niet hetzelfde als de gemeente. 
De raadsleden zijn namelijk gekozen burgers, 
‘gewone’ inwoners dus, die hun raadswerk vaak 
naast hun dagelijkse baan doen. De Raad van 
Almere is een collectief van 45 individuele raads-
leden in 13 fracties. Raadsleden hebben meestal 
goede contacten met de stad, zodat ze weten wat 
er speelt en ze hun rol als vertegenwoordiger 
van de inwoners goed kunnen vervullen. Extra 

verbinding met jongeren is een welkome aanvul-
ling daarop.   

Hoe kun je meedoen 
In de Raadzaal:
Iedere Almeerse jongere van 14 tot 20 jaar kan 
er op de publieke tribune bij zijn. Op welke 
school je zit (of helemaal niet), maakt niet uit. 
Je hoeft je alleen maar aan te melden (jonge-
rendebatalmere.nl) en je bent welkom. Je moet 
wel snel registreren, want het aantal plaatsen is 
beperkt en op=op. 

Thuis of op school: Kom je niet naar de Raadzaal, 
kun je toch meedoen. Je volgt de live-stream 
van het debat op internet en met je smartphone 
schiet je je vragen of opmerkingen de Raadzaal 
in. Laat je horen! 

TIP: Zit je die middag in de schoolklas, tip 
dan je leerkracht zo snel mogelijk over het 
debat. Dan kun je misschien met de hele 
klas tegelijk een of meer van de debatrondes 
volgen en er gezamenlijk ook aan meedoen.  

Voor meer informatie,  
aanmelden of opmerkingen: 
jongerendebatalmere.nl

Jongerendebat

Links Martine van Bemmel, rechts Leonie Vestering


