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BESPROKEN IN DE RAAD

DE AGENDA VAN DE RAAD

Het was een bijzondere eerste PM van het 
nieuwe jaar. Lekker druk ook, met behalve de 
gebruikelijke deelnemers ook heel wat inwoners. 
Het zijn de onderwerpen die het ‘m doen.
Maar misschien ook wel de nieuwigheden: het 
raadspreekuur en het actualiteitenhalfuur. En 
omdat we het inwoners gemakkelijker willen 
maken bij een bezoek aan de Politieke Markt 
stond er ook voor het eerst een informatiepunt 
met griffiemedewerkers om vragen te beant-
woorden. De vaste bezoekers vonden het leuk 
en een goed idee, maar erg druk was het er nog 
niet; een paar vragenstellers maar. Dezelfde 
balie wordt overigens ook gebruikt als de raad 
in de stad vergadert, dus ook dan kunt u op 
onze hulp rekenen. De toekomst gaat leren of 
de stad deze service gaat ontdekken.

Raadspreekuur
Voor het raadspreekuur meldde zich één inwo-
ner met twee onderwerpen. Dat vinden we 
mooi voor een eerste keer. Het raadspreekuur 
is opgezet als een persoonlijk contactmoment 
tussen een inwoner en enkele raadsleden. Het 
is bewust niet openbaar omdat we weten dat 

er inwoners zijn die het niet nodig vinden dat 
iedereen meeluistert. Dat was met deze bezoeker 
overigens niet het geval, maar toch bleef de deur 
voor het publiek gesloten. Dat bleek tegen het 
zere been van de pers en al meteen mengden 
zich op social media mensen in de discussie dat 
dit allemaal openbaar hoort te zijn. Misschien 
wel, maar vorige week nog niet. Want ook al 
heeft de bezoeker er geen bezwaar tegen, het is 
een nieuw instrument voor de raad van Almere. 
En waar raadsleden in hun raadswerk juist de 
politieke verscheidenheid moeten waarborgen, 
daar zitten ze nu namens de héle raad gebroe-
derlijk naast elkaar. Dat is dus een hele andere 
rol dan normaal. Best begrijpelijk dat ze dat eerst 
even in kleine kring willen proberen. Het zijn 
inwoners, geen supermensen. Het is dus niet 
zozeer geheim, als wel persoonlijk. 
Overigens was al bij de invoering besloten dat, 
als de inwoner daarmee instemt, de uitkomst 
van de inbreng wel degelijk openbaar komt. 
En dat is dus als en wanneer er een duidelijke 
opbrengst is, niemand zit te wachten op onaffe 
uitkomsten.

Actualiteiten
In de raadzaal vond tegelijkertijd het actualitei-
tenhalfuur plaats. Vanuit twee fracties waren er 
onderwerpen ingediend. Het college vaardigde 
prompt twee wethouders af om mee in gesprek 
te gaan. Het actualiteitenhalfuur maakt het de 
raad mogelijk om actuele onderwerpen uit de 
stad heel snel tussen de raad en de gemeente 
bespreekbaar te maken. Het kunnen vragen 
zijn, maar ook voorstellen of aandachtspun-
ten. Mogelijk kan het college niet meteen 
antwoorden op vragen die diezelfde middag 
zijn ingediend, maar het is in de meeste geval-
len ongetwijfeld veel sneller dan de tot dusver 
gebruikelijke schriftelijke vragen. Het antwoord 
daarop kan dertig dagen op zich laten wachten. 
Blijft natuurlijk de vraag wat een ’actueel’ 
onderwerp is. Maar misschien is dat ook niet 
zo heel belangrijk, het gaat erom dat raad en 
college op een vlotte, misschien wat informe-
lere manier met elkaar aan de belangen van 
de stad kunnen werken. Dat is sowieso winst. 
Ook hier geldt dat de raad en college hun weg 
moeten vinden in het optimaal leren gebruiken 

van het instrument. Het actualiteitenhalfuur is 
overigens geheel openbaar, vrij toegankelijk en 
achteraf terug te zien op almere.notubiz.nl. Dat 
daar even geen misverstanden over ontstaan…..

Op beide nieuwe instrumenten kwamen zowel 
enthousiaste als kritische reacties. Alles is goed. 
Want het gaat erom dat de raad probeert met 
nieuwe wegen zijn werk voor de stad steeds 
beter te doen. En dat is een leerproces waarin 
successen worden geboekt én fouten gemaakt. 
Voorop staat echter dat dit proces plaatsvindt 
met respect voor inwoners en raadsleden en in 
een veilige omgeving voor béiden. Dat laatste 
omdat raadsleden, als de gewone inwoners van 
Almere die het óók zijn, het moeten blijven 
willen en durven om nieuwe uitdagingen aan 
te gaan.

Extra sociale woningen
Dat die er moeten komen, daar is iedereen 
het wel over eens. En dat het niet snel genoeg 
kan gaan om ze te bouwen, daar heerst ook 
weinig verschil van mening over. Maar je kunt 
natuurlijk niet lukraak overal in de stad extra 
huizen gaan bouwen. En daar zit ‘m de kneep. 
Snel bouwen kán, maar snel plannen maken en 
rekening houden met ieders belangen, dat kost 
nu eenmaal meer tijd. Het college vindt dat er 
al flink extra inspanning geleverd wordt. Niet 
iedereen is het daarmee eens, maar de heer-
sende mening is wel dat het plan in de goede 
richting is. Maar de raad vindt het vooral lastig 
hierover te beslissen zonder totaaloverzicht. Het 
college werkt aan een woonvisie en daar wordt 
halsreikend naar uitgekeken. Het college wordt 
opgeroepen er vaart mee te maken, want het 
uitblijven zit het zorgvuldige raadswerk steeds 
meer in de weg.

Leger des Heils
Vorig jaar rapporteerde een verkennersgroep 
van raadsleden over het gesprek dat zij hadden 
met het Leger des Heils in Almere. Onder de 

noemer Horizontaal of Publiek Verantwoorden 
praten raadsleden met maatschappelijke instel-
lingen in de stad. Ze proberen erachter te komen 
wat zo’n organisatie voor de stad nu werkelijk 
betekent. Niet uitgedrukt in cijfers en tabellen, 
maar door te polsen hoe de organisatie het 
zelf ervaart, waar ze tegenaan lopen en hoe de 
cliënten erover denken. In deze vergadering 
komen mensen van het Leger des Heils en de 

gemeente Utrecht om onze raad te informeren 
over hoe het daar loopt en welke resultaten dat 
heeft. Luisteren en vragen om te leren dus.
Zaal Stad, 19:00

Sociale veiligheid busvervoer
In 2016 spraken het college en de raad af dat 
zij jaarlijks een actieplan sociale veiligheid van 
het busvervoer bespreken, voordat het college 

haar goedkeuring daaraan verleent. Dat is nu 
aan de orde. Het presidium constateert dat het 
vooral over de aard van de maatregelen gaat. 
Dat is meer iets voor terzake deskundigen, dus 
wellicht is het beter om in de toekomst naar 
politieke afwegingen te kijken.
Zaal Buiten, 19:00

Actualiteitenhalfuur en 
raadspreekuur
We brengen het nog maar eens in herinnering. 
Voorlopig komt u deze twee in elke agenda van 
de Politieke Markt tegen. Het raadspreekuur 
in Zaal Haven en het actualiteitenhalfuur in 
de Raadzaal. Doe er uw voordeel mee, kom 
naar de PM.


