BESPROKEN IN DE RAAD
Raadspreekuur
Het idee van dit korte persoonlijke gesprek
met drie raadsleden slaat goed aan én
blijkt een waardevolle “stem” vanuit de
stad. Vorige week schreven wij al over
één van de gesprekken, binnenkort geven
we u een overzichtje van wat er nog meer
voorbij kwam. Dus, heeft u een goed idee,
een belang of een probleem, kom naar het
raadspreekuur.
https://gemeenteraad.almere.nl/vergaderingen/depolitiekemarktevolueert/raadspreekuur/

sentatie liet hij wat zien van de actuele ontwikkelingen. Daarbij en daarna, in de gesprekken
met de raadsleden, werd duidelijk dat er wel
schot in het evenement begint te komen, maar
dat er ook nog zorgen zijn.
Intussen zijn er een aantal deelnemers bekend
en er is zelfs sprake van een grote vraag naar
kavels. Dat zijn weliswaar opties, dus nog niet
verzilverd, maar toch is het aanleiding geweest
extra kavelruimte op het terrein te zoeken.
Daarentegen zijn er nog geen sponsors, dus de
inkomsten zijn nog niet zeker. Dat wist de raad
al, want tijdens de presentatie van het coalitieakkoord, twee weken geleden, werd duidelijk
dat het college verwacht dat er extra geld naar
de Floriade moet. Nu waren er raadsleden die
daar meteen meer van wilden weten. Dat kregen ze niet te horen. Binnenkort komt de raad
opnieuw bijeen voor de Floriade en dan komt
de voortgangsrapportage aan bod. Ongetwijfeld
heeft de raad nieuwe vragen.

Zonneveld Almere Buiten
U weet waarover het gaat: de plannen voor een
groot veld met zonnepanelen tussen de A6 en
de Eilandenbuurt in Almere Buiten. In de vorige
vergadering kwamen vier fracties nog niet aan
het woord. Dat gebeurde dus als eerste in deze
bijeenkomst. Daarna gaf de portefeuillehouder
uitgebreid antwoord op de vragen. Maar in de
tweede termijn bleek dat de raad niet vond dat
alle vragen waren beantwoord en er kwamen
ook nieuwe vragen bij. In de gesprekken maken
de raadsleden hun denkrichting wel zichtbaar,
maar aan het nemen van een besluit zijn ze nog
niet toe. Nog een keertje in de carrousel dus.
Het is duidelijk dat de raad niet zonder slag of
stoot meegaat in de plannen van de gemeente.

op scherp toen de verwachte extra kosten voor de
Floriade besproken werden. Een bedrag werd in
de carrousel eerder die avond niet genoemd en
ook nu niet. Maar de oppositieleden vermoedden
dat de coalitiepartners in de raad méér weten
dan de oppositiepartijen en vinden dat onaanvaardbaar. Alleen, de oppositie heeft in de raad
een minderheid en daarom niet de ‘macht’ om
er iets aan te veranderen. Wel dienden ze een
motie van afkeuring in, om zo hun ongenoegen
nadrukkelijk kenbaar te maken.

Wethouder Froukje de Jonge

Na de pittige confrontaties in het debat kwam er
toch een mooie afronding van de vergadering.
Want mét het nieuwe coalitieakkoord is er ook
een nieuwe wethouder. Eerder op de dag nam
Froukje in Stadskanaal afscheid als waarnemend
burgemeester en nu werd ze in Almere geïnstalleerd. Op een nieuwe dag wel te verstaan, want
het was inmiddels na middernacht. Gelukkig
maar, op dezelfde dag afscheid nemen en ergens
anders aantreden is ook zo wat.

Debat

Floriade

Wat is de stand van zaken bij de Floriade? De
raad werd bijgepraat door de directeur van de
Floriade, Peter Verdaasdonk. In een korte pre-

Tijdens de plenaire bijeenkomst gingen de
raadsleden met elkaar in debat over het nieuwe
coalitieakkoord. Het kwam er eigenlijk op neer
dat de coalitie en oppositiepartijen het tegen
elkaar opnamen. Het ging vooral over het wonen
en ja hoor: het uitblijven van de woonvisie was
opnieuw een twistpunt. Maar het ging pas echt

Geen agenda deze week, want volgende week is er geen Politieke Markt.
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