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Voortgang Floriade 
Het college geeft aan dat er een aantal belangrijke 
mijlpalen zijn gehaald betreft de Floriade. Zo 
heeft bijvoorbeeld het Rijk inmiddels de finan-
ciële bijdrage aan de Floriade overgemaakt en 
lopen de nationale en internationale inzendingen 
van landen en bedrijven voor het evenement 
volgens planning. 
Het college benoemt ook aandachtspunten. 
In december gaf wethouder Hoek al aan dat 
de Floriade BV en ontwikkelaar Amvest/Dura 
Vermeer niet tot een overeenstemming kwa-
men voor de bouw van vijf green embassies en 
zestien showcase woningen. Dit zijn gebouwen 
die tijdens het Floriade-evenement gebruikt 
zouden worden voor landen om te exposeren. 
Om na de Floriade Expo 2022 omgebouwd 

te worden tot woningen. De aanplant van de 
bomentuin (Arboretum) is ook een punt van 
zorg door te natte grond. Daarnaast lopen de 
subsidies, sponsoring en vergunningen niet 
volgens planning. De huidige inschatting is dat 
de Floriade BV een substantiële aanvraag naar 
extra middelen zal doen. 
Elk halfjaar informeert het college de raad over 
de voortgang van de Floriade. Op 13 februari 
werd de raad als voorschot op deze vergadering 
al bijgepraat door de directie van de Floriade BV. 
Voor deze bijeenkomst is twee uur uitgetrokken. 
Zaal Buiten, 19.00 

Lelystad Airport
Uit het rapport ‘Advies Luchtvaartsector’ door 
het adviescollege Stikstofproblematiek (óók 
wel Commissie Remkes) blijkt dat Lelystad 
Airport mag openen. Reden voor de fracties 
ChristenUnie en de VVD om het college van 
Almere te vragen om zich samen met het col-
lege van Lelystad in te zetten om het vliegveld 

te openen. Zodat wij nog in 2020 naar onze 
vakantiebestemming kunnen vliegen vanaf 
Lelystad Airport. Dit is volgens de fracties goed 
voor de economische ontwikkeling van Almere 
en de regio. En het zorgt voor een evenwichtige 
verdeling van luchtvaart met de Schipholregio. 
Zaal Haven, 19.45 

Evaluatie jaarwisseling 
en vuurwerk
Vuurwerk is onderwerp van het maatschappelijk 
debat, ook in de Almeerse raad. Voorstanders 
wijzen op de traditie van het zelf kunnen afste-
ken, tegenstanders op de overlast en risico’s voor 
mens, dier en milieu. Het college blikt terug op 
afgelopen jaarwisseling. Daarnaast kan de raad 
het college wensen meegeven voor komende 
jaarwisseling. 
De fracties GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren 
en NIDA Almere hebben al moties ingediend. 
Hierin maken zij o.a. de eerste wensen kenbaar.
Zaal Stad, 20.00

Verlenging overeenkomst 
WMO-vervoer
Op 13 februari werden er tijdens het 
Actualiteitenhalfuur vragen gesteld aan het 
college over de tweejarige verlenging van de 
overeenkomst WMO-vervoer met taxibedrijf 
Salders. Wmo-vervoer is bedoeld voor inwoners 
die bijvoorbeeld door een fysieke of mentale 
beperking niet kunnen reizen met het openbaar 
vervoer. En hun eigen vervoer ook niet kunnen 
regelen met hulp van familie of vrienden. 
De fractie PvdA mist bij de aanbesteding een 
visie op WMO-vervoer. Daarom wil de PvdA 
graag doorpraten over de aanrijtijden, klach-
tenprocedure en de communicatie als het gaat 
om klachtenafhandeling. 
Dit is de eerste keer dat het actualiteitenhalfuur 
een vervolg krijgt. Het actualiteitenhalfuur 
is begin dit jaar een nieuw onderdeel op de 
Politieke Markt. Tijdens dit halfuur kunnen 
raadsleden actuele vragen voorleggen aan het 
college. Als de fractie van mening is dat het 
onderwerp onvoldoende is besproken kan het 
opnieuw op de agenda komen. Zoals bij dit 
onderwerp. 
Zaal Hout, 20.00
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