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BESPROKEN IN DE RAAD

DE AGENDA VAN DE RAAD

Almere voor iedereen, door iedereen
Voor de derde keer werd gesproken over het 
actieprogramma ‘Almere voor iedereen, door 
iedereen’. Dit keer werden drie ingediende 
moties besproken. Met het actieprogramma wil 
het college discriminatie aanpakken in de stad 
en onder meer inclusie en diversiteit bevorderen. 
De vraag hoe in het actieprogramma aandacht 
is voor het gevaar van de radicale islam, leidde 
tot een levendige discussie. Als u de vergadering 
terugkijkt, krijgt u een goede indruk wat de ver-
schillende opvattingen van de raadsleden over dit 
onderwerp zijn. Ook werden de gebeurtenissen 
in Frankrijk aangehaald. Raadsleden spraken hun 
afschuw uit over de moord op de Franse docent 
en de aanslag bij de basiliek in Nice waar drie 
mensen zijn vermoord. Het is niet gelukt om 
binnen de tijd alle drie de moties te bespreken. 
Dus dit onderwerp staat voor de vierde én waar-
schijnlijk laatste keer geagendeerd.

Speelautomatenhallen
In Almere zijn er in totaal vijf speelautomaten-
hallen. Ondernemers mogen alleen een speelau-
tomatenhal hebben als zij hiervoor een wettelijke 
goedkeuring hebben van de gemeente. Op deze 
manier wordt geprobeerd kansspelen in goede 
banen te leiden en gokverslaving en criminaliteit 
tegen te gaan. De huidige verordening was toe aan 
een actualisatie. Het college stelt voor de huidige 
vergunningen met vijftien jaar te verlengen en 
maximaal vijf vergunningen voor speelautoma-
tenhallen te verlenen. Dat laatste is nu ook al het 
geval. Als een verordening -met de regels- door 

de gemeente wordt gewijzigd, moet dit altijd 
eerst besproken worden in de raad. Ook beslist 
de raad hoeveel speelautomatenhallen er vergund 
mogen worden in Almere. Deze bespreking ging 
vlot en de raad was blij met het voorstel. 

Programmabegroting 
De begroting is een belangrijke bespreking voor 
de raad. Zoals u vorige week al las bedraagt de 
Almeerse begroting bijna één miljard euro. De 
besteding van een groot deel van dit geld ligt 
vast, omdat de gemeente verplicht is bepaalde 
taken uit te voeren. Bijvoorbeeld op het gebied 
van zorg, veiligheid en onderhoud. Maar de raad 
heeft nog steeds zeggenschap over meer dan 

honderd miljoen euro en dit geld kan maar één 
keer uitgegeven worden. Dus er moeten keuzes 
worden gemaakt. Om dit goed te kunnen doen 
heeft de raad zich optimaal voorbereid. 

Eerst gaf het college een technische toelichting, 
waar o.a. de bezuinigingen werden aangekondigd. 
Daarna is aan de hand van concrete cijfers en ver-
wachte perspectieven een beeld geschetst van de 
belangrijkste opgaven voor de stad Almere en de 
regio. Tot slot ging de accountant in gesprek met 
de raad om vanuit zijn vakgebied en ervaring een 
toelichting te geven op de programmabegroting. 
Tussendoor heeft de raad ook nog alle tijd gehad 
om verduidelijkingsvragen te stellen bij het college. 

Dus met een flinke dosis achtergrondkennis 
startte het eerste politieke gesprek over de 
begroting. Tijdens deze bespreking klinken de 
verschillende politieke standpunten en idealen 
duidelijk door. De begroting bestaat namelijk 
uit honderden onderwerpen en elke fractie 
heeft zijn eigen aandachtspunten. Hierdoor 
passeerde verschillende kwesties de revue. Denk 
aan: jeugdzorg, de Floriade, onderhoud, inhuur, 
bodemdaling, maar ook het buitenzwembad. 
Verschillende fracties deelden complimenten 
uit over de leesbaarheid van de begroting, of 
stelde hun vraagtekens bij de haalbaarheid van 
de aangekondigde bezuinigingen. De wethouder 
reageerde vanuit huis en maakte al veel duidelijk. 
Maar over een aantal onderwerpen willen de 
fracties graag raadsbrede uitspraken. Daarvoor 
worden er moties en amendementen ingediend. 
Dus deze bespreking krijgt nog een vervolg. 

Voortgang Floriade
De Floriade komt steeds dichterbij. Daarom 
heeft de raad -ongeveer een jaar geleden- het 
college verzocht de raadsleden vier keer per 
jaar te informeren over de voortgang van de 
Floriade. Voor de raad is het namelijk belang-
rijk om goed op de hoogte te worden gehouden 
over dit veelbesproken en omvangrijke project 
dat impact heeft op Almere. In het voorjaar is 
voor de laatste keer uitgebreid gesproken over 
de Floriade. Toen besloot de meerderheid van de 
raad, na een verkenning naar de gevolgen van de 
coronacrisis, door te willen gaan met de Floriade.
Dit gesprek tussen raad en college is geagendeerd 
door de volggroep Floriade. Er wordt stilgestaan 

bij de informatie over de voorbereidingen voor 
het evenement en over de risico’s in de program-
mabegroting. Voor de fracties is er gelegenheid 
om vragen te stellen over de voortgang, maar 
ook over hoe de raad betrokken wordt bij de 
vervolgstappen.

Onderzoek afvalinzamelsysteem 
Herinnert u zich nog het burgerinitiatief van 
inwoners uit de Sieradenbuurt en Filmwijk over 
afvalinzameling? De initiatiefnemers wonen in 
wijken waar geëxperimenteerd is met een andere 
vorm van afvalinzameling. Namelijk het achteraf 
scheiden van PMD en restafval bij de afvalwerker. 
Vlak voor de zomer ging de raad in gesprek over 

dit burgerinitiatief. Tijdens deze bespreking deel-
den de initiatiefnemers hun ervaringen. Dit werd 
zeer gewaardeerd door de raad. Maar de raad gaf 
via een motie aan nog onvoldoende zicht te heb-
ben op de voor- en nadelen van de verschillende 
vormen van afval inzamelen. Daarom heeft de 
raad voorgesteld onderzoek uit te voeren naar de 
verschillende scenario’s voor afvalinzameling. Dit 
onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk 
bureau en begeleid door een groep raadsleden, 
waarbij advies is ingewonnen bij de Almeerse 
rekenkamerdirecteur. Het onderzoek is inmiddels 
afgerond en wordt toegelicht door de onderzoe-
kers. Het politieke gesprek over dit onderwerp 
vindt die week daarna plaats. 

Actieprogramma Veiligheid 
Elk halfjaar wordt de raad geïnformeerd over het 
Actieprogramma Veiligheid. De raad spreekt dan 
met de zogenaamde ‘driehoek’: de burgemeester, 
de politiechef en de officier van justitie. Deze 
bespreking gaat over de periode januari tot en 
met juni 2020. De volgende thema’s komen 
aan bod: veilige wijken, ondermijning en geor-
ganiseerd criminaliteit, zorg en veiligheid en 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook 

gaat het gesprek over de effecten van de coron-
acrisis op onze stad. Zo zijn er meer meldingen 
van overlast door verwarde personen en meer 
overvallen. Dus bent u nieuwsgierig hoe veilig 
onze stad is? Dan is deze bespreking de moeite 
waard om te volgen. 

Webinar 
Door corona kunt u de Politieke Markt niet meer bezoeken, daarom probeert de raad nieuwe manieren uit om u bij het democratische proces te betrekken. Op woensdag 28 oktober was de eerste 
‘webinar‘ (een digitaal gesprek) over de wondere wereld van de Almeerse politiek. In een uurtje werden inwoners bijgepraat over hoe de Politieke Markt van Almere werkt. De reacties van de 
deelnemers waren enthousiast: ‘een mooie manier om burgers in deze tijd te informeren en te betrekken.’ 

U kunt zich nog aanmelden voor de webinars op dinsdagmiddag 17 november of woensdagavond 9 december. Aanmelden kan via redactie@raadvanalmere.nl.


