Invloedwijzer
Hoe heeft u invloed op uw Raad van Almere?

Eens per vier jaar kunt u stemmen, maar vrijwel elke dag kunt u invloed uitoefenen op de Raad van Almere. Raadsleden en fractieassistenten
zijn namelijk stadsgenoten, dichtbij en aanspreekbaar. Het zijn, net als u, gewoon inwoners van Almere, maar tegelijk ook de door u gekozen
burgers, die voor een periode van vier jaar in de raad zitten om u te vertegenwoordigen.
Maar in vier jaar kan veel veranderen. Dus willen raadsleden voortdurend weten hoe inwoners
over dingen denken. Individuele raadsleden en
politieke partijen (fracties) hebben allemaal hun
eigen netwerken en verbindingen met inwoners
en organisaties in de stad. Elke politieke partij
brengt op die manier de meningen uit de stad
in de raad. En zo blijft de raad veelstemmig en
een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging
van de inwoners. Maar daarnaast kunt u ook
zelf de verbinding maken en op die manier úw
invloed uitoefenen. Lees op deze pagina hoe.

Stem
Uw invloed begint natuurlijk
met het uitbrengen van uw
stem. Ook al is dat maar
één keer in de vier jaar, het
is van groot belang. Want alleen als zoveel
mogelijk inwoners stemmen, krijgen we een
raad die een goede vertegenwoordiging is van
wat er in de stad leeft. Met uw stem bepaalt u
de verhoudingen in de raad. Meer groen, meer
bouwen of meer zorg? U kiest wie het voor u
moet regelen.

Raadspreekuur
Het raadspreekuur is nieuw
vanaf 2020. Het is een vrij
inloop-halfuur tijdens de
Politieke Markt. Inwoners
kunnen tijdens het spreekuur met enkele raadsleden praten. Dit gesprek is niet openbaar, het
is echt even úw tijd met de raad. U kunt hier
bijvoorbeeld met raadsleden overleggen hoe u
iets het beste onder de aandacht van de hele raad
kunt brengen. U kunt onaangekondigd naar
het stadhuis komen, waar u zich kunt melden
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bij het informatiepunt. De griffiemedewerkers
helpen u verder.

Blijf bij
Invloed uitoefenen begint
met weten wat er speelt. In
de krant publiceert de raad
daarom een pagina met een
selectie van het raadsnieuws. Op de website en
in de wekelijks raadsnieuwsbrief is ruimte voor
meer informatie.

Raadspanel
Met enige regelmaat willen
politieke fracties in de raad
uw mening weten over een
onderwerp. Meld u aan voor
het raadspanel, u kunt bij elke
enquete alsnog kiezen of u wel of niet meedoet.

Persoonlijk contact
Kies dát raadslid uit waarvan
u denkt dat die er hetzelfde
over denkt als u en ga daar
het gesprek mee aan. Stuur
gewoon een e-mail of maak een afspraak.

Brief aan de raad
Als u een brief (of e-mail) die
gericht is aan: de Raad van
Almere, krijgt meteen een
ontvangst-bevestiging van de
griffier. En uw brief wordt voor iedereen leesbaar, want komt op de website van de raad. Het
mag overal over gaan, maar praktisch gesproken
moet het wel iets zijn waar de raad ook echt iets
aan kan doen. Bedenk dat de raadsleden geen
ambtenaren zijn en de raad geen uitvoerende

taak heeft. De raad hoeft overigens niet per se
iets met uw brief te doen en vaak is het ook
gewoon genoeg dat raadsleden van u weten
wat er aan de hand is.

Petitie
Een petitie is gemakkelijk
te maken op petitie.nl. Als
veel mensen met u meeondertekenen, krijgt de raad
een duidelijk signaal dat er wat aan de hand is.

Inspreken
In sommige vergaderingen
kunt tot de raadsleden spreken. U heeft dan écht alle
aandacht. Raadsleden kunnen u daarna ook nog vragen stellen. Er zijn
praktische regels waaraan een inspreker moet
voldoen, maar u bent vrij te zeggen wat u wilt.

Ontmoeten op de
Politieke Markt
Politiek is mensenwerk.
Daarom is persoonlijke ontmoeting een sterk beïnvloedingsmiddel. Kom naar de Politieke Markt en
ontmoet daar andere inwoners, raadsleden, wethouders en ambtenaren. Juist om de informele
ontmoeting mogelijk te maken is de Politieke
Markt van Almere zo bedacht.

Burgeractiviteit en
burgerinitiatief
Deze twee invloedsinstrumenten lijken op elkaar. Met
een burgeractiviteit dwingt u
de raad een bepaald onder-

raadvanalmere.nl

werp op de agenda te zetten. Daarvoor moeten
wel minimaal 50 inwoners dat (ook) willen.
Met een lijst namen en handtekeningen toont
u dat aan.

Een burgerinitiatief gaat nog iets verder. Met
150 handtekeningen dwingt u de raad om het
onderwerp niet alleen te bespreken, maar er
ook een raadsbesluit over te nemen.

Samenvattend

Een raadslid is dus geen ambtenaar, niet in
dienst van de gemeente en het is ook geen
beroep. De meeste raadsleden en fractie
assistenten doen het werk naast een gewone
baan. En alles wat ze doen staat in het teken
van hun door de wet vastgestelde taak: u vertegenwoordigen, kaders stellen en controleren of
het stadsbestuur het werk goed heeft gedaan.
En daar kunnen ze uw hulp wel bij gebruiken.
Zo heeft u dus meer invloed op uw raad dan u
misschien wel dacht!

Hoe?

Dat is een goede vraag. We hebben ook een goed
antwoord, want we maken het u gemakkelijk.
Neem gewoon contact op met de raadsgriffie.
Dat zijn de medewerkers van de raad. Het is
hun taak de raadsleden zo goed mogelijk te
ondersteunen in hun raadswerk en daar hoort
bij dat ze ook inwoners helpen in hun contacten
met de raad.
raadsgriffie@almere.nl
036 539 9995
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