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DE AGENDA VAN DE RAAD
16 december 2020
We behandelen een paar agendapunten, maar 
eerst willen we u op twee bijzondere agendapun-
ten wijzen: het raadspreekuur en actualiteiten-
halfuur. Dat zijn allebei nieuwe instrumenten 
van de Politieke Markt. Het raadspreekuur is 
voor u, de inwoner, bedoeld. U leest er op de 
pagina hiernaast meer over.
Het actualiteitenhalfuur is een instrument dat 
bedoeld is voor de raad zelf. Raadsleden kunnen 
actuele kwesties voorleggen aan het college, dat 
daar -als dat mogelijk is- meteen op antwoord. In 
andere gemeenten, die al hiermee werken, blijkt 
dat raadsleden zowel vragen stellen, maar dat ze 
ook ideeën aandragen. Met het actualiteitenhalf-
uur kan dus bereikt worden dat er bijvoorbeeld 
minder schriftelijke vragen hoeven te worden 
gesteld (wat veel ambtelijke inspanning scheelt), 
maar ook dat de raad door zijn goede contacten 
met de stad actuele kwesties op de agenda van 
het college kan zetten. Zoals gezegd: het is 
een nieuw instrument. De raad en het college 
in Almere moeten samen ontdekken hoe het 
voor onze stad het meeste kan opleveren. We 
denken dat het actualiteitenhalfuur ook voor 
inwoners heel interessant kan zijn, daarom 
vindt deze bijeenkomst in de raadzaal plaats. 
Wilt u weten wat er besproken gaat worden, dan 
kunt u dat vanaf 13:00 op diezelfde dag vinden 
op de agenda op almere.notubiz.nl.

Raadspreekuur
Zaal Haven, 20:40

Actualiteitenhalfuur
Raadzaal, 20:30

Doorontwikkeling wijkteams
In Almere zijn wijkteams actief. Inwoners die 
ondersteuning nodig hebben kunnen daardoor 

in hun eigen woonomgeving op één adres 
terecht. Na een aantal jaren hiermee besloot 
de raad begin 2018 dat het tijd was om met de 
opgedane ervaringen de dienstverlening verbe-
teren. Het college werd gevraagd met voorstel-
len te komen voor de doorontwikkeling van de 
wijkteams. Tussen toen en nu gebeurde er heel 
wat: een consultatie, opname in de begroting, 
twee moties en een rondetafelgesprek. Dit alles 
heeft geleid tot het raadsvoorstel RV-01/2020 
waarin het college nu vier voorstellen doet. En 
daar gaat deze carrouselvergadering over.
Zaal Stad, 19:00

Motie vreemd…..
Een ‘motie vreemd aan de orde van de dag.’ 
Sorry, da’s toch een beetje uit het jargon van 
de politiek. Kent u de term nog niet, dan heb-
ben we op de agenda van de 16e een prachtig 
voorbeeld wat zo’n moties behelst: de motie 
vreemd… ‘Laat zien wat je bouwt.’
Met een motie leggen een of meer raadsleden 
een discussiepunt voor aan de vergadering. 
Een motie wordt besproken en nadat iedereen 
zijn zegje gedaan heeft, wordt die in stemming 
gebracht. De motie is een wens, opdracht of 
oordeel (motie van wantrouwen bijvoorbeeld). 
De meeste moties van de raad gaan over onder-
werpen die al op de agenda staan. Maar soms 

wil een raadslid iets bewerkstelligen wat nog 
niet op de agenda staat. Dan is het een motie 
vreemd. Die van de 16e gaat erover dat inwoners 
beter op de hoogte moeten (kunnen) zijn van 
het bouwen in de stad. De motie roept het col-
lege op ervoor te zorgen dat wie er in de stad 
gaat bouwen of verbouwen, verplicht wordt om 
daarbij een informatiebord te plaatsen. Dan kan 
iedereen zien wat er daar gebeurt en hoe lang 
dat gaat duren.
Zaal Buiten, 20:30

Extra sociale huurwoningen
In het coalitieakkoord uit 2018 neemt het college 
zich voor extra sociale huurwoningen te willen 
bouwen. De behoefte aan betaalbare woonruimte 
nam in de tussentijd alleen maar toe. Het col-
lege maakte een raadsvoorstel (RV-03/2020) 
waarin ze de stand van zaken schetst en enkele 
wijzigingen voorstelt. In de gesprekswijzer kunt 

u lezen dat het presidium best wel kritisch 
naar het voorstel kijkt. Daarmee helpt het de 
raadsleden om een duidelijk standpunt in te 
nemen en dat aan het college mee te geven. Dit 
is een wel-zo-pittig onderwerp, dat zo te zien 
over een niet-zo-pittig raadsvoorstel gaat. De 
kans is dus groot dat er een behoorlijk pittige 
carrouselvergadering wordt.
Zaal Haven, 19:00

BESPROKEN IN DE RAAD
De vorige vergadering was vorig jaar. Dat klinkt lekker lang geleden, maar het was maar drie weken. Veel raadsleden genoten van een korte vakantie, maar evenzovele bleven gewoon actief. Er 
werden schriftelijke vragen ingediend, er vonden besprekingen plaats en er waren er veel die in de stad actief waren. Dat is dan weer het voordeel als er geen Politieke Markten met vergaderingen 
zijn; de raadsleden hebben wat meer tijd voor ontmoeting.

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

Een goed idee, een belang of een probleem? 
Kom praten met raadsleden om te horen hoe 
u dit het beste aanpakt.

Kom naar de Politieke Markt, meld u bij het 
informatiepunt in de ontmoetingsruimte op 
de D2-vleugel en praat met enkele raadsleden 
over uw ideeën. Wat voor ideeën dat zijn?
•	u	heeft	een	belang,	maar	zoekt	nog	naar	het	

juiste instrument of middel om dat onder de 
aandacht te brengen van de gemeenteraad;

•	u	heeft	een	goed	idee	voor	uw	buurt,	wijk	
of stadsdeel wat u onder de aandacht wilt 
brengen van de raad;

•	u	bent	ontevreden	over	bepaald	beleid	van	

de gemeente Almere en u wilt weten wat de 
gemeenteraad daar aan kan doen.

Onderwerpen die niet in het raadspreekuur 
thuishoren:
•	persoonlijke	 klachten	 over	 iets	 wat	 de	

gemeente Almere wel of niet voor u heeft 
gedaan;

•	zaken	waarover	u	al	met	de	gemeente	Almere	
in gesprek (of zelfs conflict of juridische 
procedure) bent. 

Twijfelt u? Kom dan gewoon, want in het infor-
matiepunt op de Politieke Markt staan grif-
fiemedewerkers u met raad en daad terzijde.

Kom naar het raadspreekuur

Keek u in het verleden wel eens in de agenda 
bij de bijlagen van een vergadering, dan vond 
u daar allerlei documenten. Heel wat men-
sen vonden ze moeilijk te begrijpen. Daar 
hebben we wat aan gedaan. De vorm van de 
documenten (wij noemen het de ‘formats’, 
sorry) is aangepast, zodat ze meer duidelijk-
heid scheppen waar de vergadering over 
gaat, wat van wie verwacht wordt en hoe de 
voorgeschiedenis is. 
Een voorbeeld. Ga naar de agenda van 16 januari 
op almere.notubiz.nl. Klik op het paperclipje bij 
het agendapunt Doorontwikkeling wijkteams 
en kies voor het document Gesprekswijzer. 
Kijk nou: een interactieve PDF! U vindt er in 
één oogopslag wat u nodig heeft.

•	Van	wie	komt	het	inititief	voor	de	vergade-
ring?

•	Het	 is	 een	 gekleurd	 document:	 de	 kleur	
geeft aan wat de aard van het document is 

of de gesprekvorm, die vormen staan rechts 
ernaast uitgelegd.

•	Er	is	een	samenvatting	in	-zoveel	mogelijk-	
begrijpelijke taal.

•	U	krijgt	observaties	van	het	presidium	(het	
bestuur van de raad), waarmee u en de 
raadsleden ‘tips’ krijgen waarop te letten.

•	U	ziet	de	 rollen	 van	de	deelnemers,	 zodat	
iedereen weet wat van hem of haar verwacht 
kan worden, deze rollen zijn op de laatste 
pagina nader toegelicht.

•	Op	pagina	2	vindt	u	de	voorgeschiedenis.
•	Op	pagina	3	vindt	u	relevante	eerdere	docu-

menten; eerder raadsvoorstellen, moties en 
amendementen of naslagwerken.

Kortom; door één document, de gesprekswij-
zer, wordt u meteen al een heel stuk wijzer. 
We horen graag wat u ervan vindt. Overigens 
spant de raad zich ook in om begrijpelijker te 
vergaderen. Vooral de regelmatige bezoeken 

van scholieren en studenten aan de Politieke 
Markt maken keer op keer duidelijk dat ‘we’ 

teveel afkortingen gebruiken, moeilijke termen 
of onnodig lange zinnen.
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De raad wordt gevraagd in te stemmen met vier voorstellen voor de 
doorontwikkeling van de wijkteams en kennis te nemen van de nota 
‘Doorontwikkeling wijkteams’.  
Op 15 februari 2018 heeft de raad ingestemd met een initiatiefvoorstel over de 
wijkteams waarin uitganspunten werden vastgesteld voor de verdere ontwikkeling 
van de wijkteams. Het raadsvoorstel wat nu besproken wordt is hier een 
uitwerking van. 

Het presidium heeft de volgende observaties bij de voorstellen waar de raad mee 
wordt gevraagd in te stemmen: 
- Bij beslispunt 2a: op 31 januari 2019 heeft de raad ingestemd met een motie 
waarin het college wordt verzocht om deze optie uit te werken en aan de raad 
voor te leggen. 

Raadsvoorstel: Doorontwikkeling wijkteams RV-01 16-01-2020

Keuzes en delen
Politieke keuzes maken, standpunten delen, elkaars mening wegen.
Stappen:
• Fracties verzamelen laatste politieke informatie 
• Fracties delen hun standpunt en overwegingen
• Het college reageert op de argumenten en standpunten van fracties
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