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BESPROKEN IN DE RAAD

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

Marktverordening 

Na een eerdere, tamelijk vormelijke vergadering 
twee weken geleden, trokken de raadsleden er nu 
anderhalf uur voor uit om zich terdege te laten 
informeren over de kansen en bedreigingen voor 
de markt. Hoeveel ruimte geef je de marktkoop-
lieden om zelf een aantrekkelijke markt met 
voldoende afwisseling te bieden? Hoe zorg je 
voor voldoende instroom van nieuwe aanbieders? 
Hoe vermijd je dat het één pot nat wordt? Dit 
was een ‘technische bijeenkomst’. Dat betekent: 

geen politiek, louter inhoud. Raadsleden zijn 
gekozen burgers en op tal van onderwerpen 
helemaal niet deskundig. Maar ze moeten wel de 
uiteindelijke beslissingen nemen. Daarom zijn 
dit soort uitgebreide informatiebijeenkomsten 
noodzakelijk. Ze verzamelen er de benodigde en 
feitelijk correcte kennis. In een volgende ronde 
komt de politieke meningsvorming dan aan bod. 
De ene politieke partij kan vrije marktwerking 
het belangrijkst vinden, een andere wil misschien 
iets meer sturing. En pas nadat de raad zich goed 
heeft geïnformeerd en een weloverwogen mening 
heeft gevormd, komt er besluitvorming. U snapt, 
raadsbesluiten komen met grote zorgvuldigheid 
tot stand en dat kan soms even duren.

Veiligheidsregio 
De Raad van Almere gaat over alles wat er in 
de stad gebeurt. Zou je denken. Maar dat is 
niet zo. De gemeente deelt heel wat taken en 
verantwoordelijkheden met de provincie, het rijk 
of organisaties in de regio. De twee belangrijkste 
vormen van dit mede-bestuur zijn ‘medebewind’ 

en ‘gemeenschappelijke regelingen’. Medebewind 
betekent dat de rijksoverheid beslist dat een 
gemeente iets moet doen. Bijvoorbeeld het bieden 
van sociale zekerheid aan iemand die werkloos 
is geworden. Medebewind is geregeld in de 
Grondwet, daar valt weinig aan te tornen. De 
andere vorm, een gemeenschappelijke regeling, 
gaat over samenwerking met andere overheden 
of organisaties in de regio op een onderwerp 
dat van gezamenlijk belang is. Vanavond 
stonden begrotingen en jaarstukken van de 
Veiligheidsregio Flevoland op de agenda. Dat is 
dus een gemeenschappelijke regeling, waarin de 
zes Flevolandse gemeenten, de brandweer, de 
geneeskundige hulporganisatie in de regio en 
de politie samenwerken. Ook weer niet helemaal 
vrijwillig, want de rijksoverheid verplicht regio’s 
tot het instellen van zo’n gemeenschappelijke 
regeling, maar hoe dat wordt gedaan, bepalen 
de gemeenten voor een deel zelf. En, zoals het 
hoort, hebben uiteindelijk de inwoners, verte-
genwoordigd door hun gemeenteraden er het 
laatste woord over.

Donderdagmiddag bewegen een aantal anders 
zo kwieke raadsleden zich op krukken, een rol-
stoel of met een blindenstok door het stadshart. 
Niet noodgedwongen, maar om zich in te leven 
in de realiteit van mensen met een beperking. 
Het is een ervaringstoer georganiseerd door 
het Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten 
Almere (SOGA). Het bijzondere tafereel trekt 
de nodige aandacht. Omroep Flevoland maakt 
opnamen en voorbijgangers kijken om. De 
deelnemers lachen aanvankelijk hun nervositeit 
en tijdelijke ongemak wat van zich af. Maar ze 
realiseren zich dat het omgaan met een beper-
king voor veel stadsgenoten een niet-vrijwillige 
levenswijze is. Voor de raadsleden geldt dat ze 

in hun raadswerk met meer kennis en erva-
ring de belangenafweging kunnen maken op 
het gebied van bijvoorbeeld zorg en welzijn of 
ruimtelijke ordening.  

De nieuwe VVD wethouder Julius Lindenbergh 
vlak voor zijn installatie.

Essentakziekte 

Rondetafelgesprek Tal van inwoners schrik-
ken van de veelvuldige kap van bomen in de 
stad. Raadsleden -gekozen burgers- dus ook. 
In sommige groen- en bosvakken gaat het om 
onderhoud of herinrichting, maar veel bomen 
gaan om vanwege de essentakziekte. Hiermee 
komt ook het leefgebied van tal van dieren onder 
druk te staan. Is het nu echt wel nodig om al die 
bomen te kappen? Dat vragen inwoners zich af 
en drie fracties organiseren er daarom een ron-
detafelgesprek voor. Een wetenschapper van de 
universiteit in Wageningen komt als deskundige 

een inleiding geven, daarna komt de Almeerse 
situatie aan de orde. Misschien hoeven er minder 
bomen te sneuvelen?   

Perspectiefnota 
Dit onderwerp stond een paar weken geleden 
op de agenda, maar werd er door het college 
hals over kop vanaf gehaald. Zorgvuldiger gefor-
muleerd: het college vroeg beleefd aan de raad 
om uitstel van bespreking, omdat de verwachte 
Rijksbijdrage lager uitviel dan gedacht. De raad 
stemde toe in het uitstel en prompt werd de hele 
Politieke Markt van 6 juni geannuleerd. Dat is 
nooit eerder gebeurd. De Perspectiefnota komt 
nu opnieuw op de agenda. In de tussentijd ver-
anderde het college echter niets aan de inhoud 
ervan. Deze gang van zaken roept vragen op bij 
raadsleden over de noodzaak van het uitstel. 
De bespreking kan dus gaan over de inhoud 
van de Perspectiefnota, maar evengoed over de 
handelswijze van het college.   

Ontwikkeling Hout Noord 
Zo heet dit onderwerp in de paperassenstroom, 
maar het gaat feitelijk over Nobelhorst. In 2010 

is daar een mooi plan voor vastgesteld. Hoe 
mooi, kunt u zien als u door de wijk fietst. 
Alleen, zoals de wijk is uitgevoerd, was dat 
eigenlijk niet gepland. Er zijn tot dusver minder 
woningen gebouwd (op grotere kavels) en er is 
minder hoogbouw. De ontwikkelaars wilden 
op die manier een dorpse sfeer scheppen. Da’s 
mooi, maar levert wel te weinig huizen op én 
minder grondopbrengsten. Met een addendum 
(toevoeging) aan het oorspronkelijke plan en 
door te schuiven met ruimte voor voorzieningen 
en bedrijven zoekt het college naar een nieuw 
evenwicht. In de eerste bespreking toonden de 

raadsleden zich niet unaniem enthousiast. Er 
komen moties én amendementen om het plan 
meer in de richting van de wensen van de raad 
te duwen.  

Raadsleden en voetbal 
Heel zwaarwegend is het niet, maar misschien 
wel leuk om te weten. Op zaterdagmiddag 
22 juni komen uit heel Nederland zo’n 15 
voetbalteams van raadsleden naar Almere. 
We organiseren hier namelijk het NK voetbal 
voor raadsleden op het complex van Almere 
City FC. Dat het dit jaar in onze stad gebeurt, 
komt omdat we het vorige NK wonnen. En in 
het voorjaar won ons team ook al glansrijk het 
zaalvoetbaltoernooi met andere organisaties 
onze stad. Team Almere gaat als een speer. 
Maar sportieve raadsleden uit bijvoorbeeld 
Den Haag, Eindhoven en Groningen proberen 
Almere van de troon te stoten. Het Almeerse 
team is overigens niet helemaal een team van 
raadsleden. Wethouder Jerzy Soetekouw is 
teamlid en een oud griffie-medewerker speelt 
dit jaar ook nog mee. Sport verbroedert. 

Gehandicapt Informele aanpak 
Prettig contact met de overheid, wie wil dat nou 
niet? Toch zijn er in Almere nogal wat burgers 
die een klacht indienen of bij de gemeentelijke 
ombudsman terecht komen. Ambtenaren van de 
gemeente volgen daarom trainingen om beter 
te begrijpen hoe conflictueuze situaties kunnen 
ontstaan en hoe ze met hun eigen houding en 
gedrag kunnen bijdragen aan een prettig con-
tact. Een aantal raadsleden liet zich informeren 
over deze klantgerichte aanpak en deed actief 
mee met oefeningen. Een acteur speelde lastige 
situaties voor. Een aantal raadsleden vindt het 
heel goed dat ambtenaren hun vaardigheden 
aanscherpen, maar vragen zich ook een beetje 
af of die competenties niet gewoon bij de func-

tie horen en er dus al hadden moeten zijn. 
Binnenkort ontvangt de raad de jaarverslagen 
bezwaren, klachten en Ombudsman 2018. Ze 
weten nu beter waar het over gaat, maar zul-
len er naar verwachting niet minder kritisch 
naar kijken.


