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BESPROKEN IN DE RAAD

DE AGENDA VAN DE RAAD

Wmo-vervoer
Deze bespreking gaat over de verlenging van 
de overeenkomst tussen de gemeente en een 
taxibedrijf voor het vervoer van inwoners die 
niet zelf kunnen reizen of van het openbaar 
vervoer gebruik kunnen maken. Deze mensen 
moeten tóch naar bijvoorbeeld een gezondheids-
centrum of boodschappen doen en de gemeente 
kan dan te hulp komen. WMO staat voor: Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning. Kort nadat 
het college bekend maakte het contract met de 
huidige vervoerder te gaan verlengen, stelde 
een van de fracties in de raad (op 13 februari) 
dit in het actualiteitenhalfuur aan de orde. De 
raad had het onderwerp namelijk in het verle-
den al diverse malen aan de orde gesteld. Het 
antwoord van de portefeuillehouder stemde 
de fractie nu niet tevreden en dus werd het 
onderwerp geagendeerd voor een carrousel-
bespreking. Deze maal stonden op de agenda: 
de klachtenprocedure, de communicatie over 
de klachtenafhandeling, de betrokkenheid van 
de raad bij de verlenging van het contract en 

andere punten van zorg. De wethouder heeft 
aangegeven dat hier actie op wordt ondernomen 
en dat de raad voor het einde van het jaar wordt 
geïnformeerd over de stand van zaken.  

Zonneveld 
Over de plannen om op een akker tussen Almere 
Buiten en de A6 een groot zonneveld te bouwen, 
is in de raad al diverse keren gesproken. Dat 
begon met de vraag van een van de fracties of 
hier wel voldoende inspraak van de omwonen-
den was geweest. De meningen zijn verdeeld. 

Daarna ging het erover of dit nu wel de goede 
oplossing was en kwamen er voorstellen om 
bijvoorbeeld de zonnepanelen niet op akker-
grond, maar op daken te leggen. Ook werd de 
vraag gesteld wat Almere hier nu eigenlijk aan 
heeft, omdat het feitelijk om grond van het Rijk 
gaat? Het ging er behoorlijk fel aan toe tijdens 
de vergaderingen over dit onderwerp en deze 
laatste vergadering was geen uitzondering. In 
welke mate de meningen wat meer naar elkaar 
toe komen is nog onduidelijk. Deze bijeenkomst 
bracht wéér geen uitkomst.     

Lelystad Airport
Twee fracties van de Raad van Almere dienden 
een motie in, waarin het college wordt opgeroe-
pen om er alles aan te doen dat het vliegveld 
nog dit jaar met vakantievluchten kan begin-
nen. De raad gaat er helemaal niet over of de 
luchthaven geopend wordt en zo ja, wanneer 
dan, maar de veronderstelling is dat het wel 
helpt als de omliggende gemeenten zich er 
sterk voor maken. Een inspreker sprak zich 
aan het begin van de vergadering duidelijk uit 
tégen de opening, daarna deelden de raadsleden 
hun inzichten. Die waren minder duidelijk en 
dat kwam ook omdat er wat tijd ging zitten in 
het bespreken van details. Er lijkt zich wel een 
meerderheid af te tekenen die vóór de motie 
is. Enkele raadsleden delen hun mening in 
een filmpje. 

Zonneveld Almere Buiten
Zoals u boven kunt lezen, is dit onderwerp al 
vaak aan de orde geweest. Maar de raad is er 
nog niet over uitgesproken. Het college moet 
nog antwoord geven op een aantal vragen. Er 
zijn ook twee amendementen en een motie inge-
diend.  Om die te bespreken komt er weer een 
carrouselvergadering. Als het dan wél voldoende 
besproken is, kan het voorstel normaal gesproken 
weer een week later voor besluitvorming naar de 
plenaire vergadering. Maar aan het einde van 
de laatste vergadering vonden raadsleden dat 
het nu wel genoeg moest zijn. Dus komt het 
onderwerp in de komende Politieke Markt eerst 
in de carrousel en als het voldoende besproken 
is dan later - op dezelfde avond dus - voor een 
besluit in de plenaire vergadering. Dat is dus 

goed nieuws voor iedereen die op een uitkomst 
zit te wachten. Het besluit is nakende.
Zaal Hout, 19:00

Evaluatie jaarwisseling
Dit agendapunt gaat eigenlijk vooral over het 
in de toekomst verbieden van vuurwerk. In de 
vorige vergadering waren er insprekers over dit 
onderwerp. Een inwoner trok fel van leer over 
de overlast, vervuiling en kosten van vuurwerk. 
Maar er was ook een inspreker die het over de 
waarde van tradities had. Vóór en tegen aan één 
tafel dus. Zo is het ook in de raad. Sommige 
fracties zijn faliekant tégen het afsteken van 
vuurwerk als geheel, anderen vinden dat het 
wel kan blijven zoals het is. Iedereen is het er 
wel over eens dat illegaal en zwaar vuurwerk 

bestreden moet worden en dat vandalisme en 
geweld tegen hulpverleners uit den boze zijn. 
Het standpunt van de raad is daarmee duidelijk, 
maar de portefeuillehouder kwam nog niet aan 
het woord. Deze bijeenkomst begint dus met de 
reactie van de burgemeester op de door de raad 
ingebrachte punten.
Zaal Buiten, 19:00

Visie en aanpak Almere Haven
Vorig jaar werd de raad gevraagd om over de 
vernieuwing van het centrum van Almere 
Haven na te denken. Het is een van de taken 
van de raad om kaders te stellen, waarbinnen 
het college beleid kan maken. In oktober kwam 
er een programma van wensen en eisen van 
het Havenverbond. Dat is een verbond van 
corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en 
het bedrijfsleven dat samenwerking in de BIZ 
(Bedrijven InvesteringsZone). Ook een paar 
honderd inwoners en externe deskundigen 

praatten mee. Het zou dus een breed gedragen 
visie kunnen zijn. Het is nu aan de raad om te 
wegen of het voorgestelde programma voldoende 
binnen de gestelde kaders past. En het presidium 
observeerde nog wat andere aandachtspunten. 
U kunt dit lezen in de - dit jaar ingevoerde - 
gesprekswijzer bij het agendapunt op almere.
notubiz.nl. Om een goed beeld te krijgen van 
de opgave voor Haven en hoe de verschillende 
deelnemers van het Havenverbond hier naar kij-
ken, komen drie vertegenwoordigers bij de start 
van de politieke bespreking aan het woord. Een 
vertegenwoordiger van de Zorggroep Almere, de 
BIZ en woningcorporatie GoedeStede gaan in op 
hun opgave voor Haven en welke uitdagingen zij 
zien vanuit hun aandachtsgebieden. Daarna kan 
de raad hen vragen stellen, waarna raadsleden en 
portefeuillehouder er over doorpraten.
Zaal Stad 19:00 


