Wat doet uw Raad van Almere?
Wij denken dat u er niet op zit te wachten dat de gemeenteraad van Almere u op deze pagina óók nog eens
gaat vertellen wat er aan de hand is. Dus dat gaan we dan ook niet doen. Wél willen we u laten
weten waar uw raad voor staat in deze tijden en wat wij (kunnen) doen voor Almere.

Om antwoord te geven op de vraag hierboven:
de raad is -als democratisch instituut- op dit
moment volledig operationeel. En hij is nog
steeds het hoogste orgaan van de stad. Maar de
raad komt op dit moment niet bijeen. Althans,
niet lijfelijk. Er is wel een online vergaderomgeving aangemaakt, zodat de raad wel kan
video-vergaderen. Maar op dit moment is dat
(nog) niet nodig.

Geen besluiten
De meest belangrijke taak van de raad is het
om als vertegenwoordiging van de inwoners
besluiten te nemen. Eigenlijk staan alle andere
werkzaamheden in het teken daarvan. In de
wet staat dat gemeenteraden alleen besluiten
kunnen nemen als ze lijfelijk (fysiek) aanwezig
zijn en als er minimaal de helft plus één van de
geïnstalleerde raadsleden aanwezig is. Bij ons
moeten er dus minimaal 23 raadsleden in één
ruimte bijeen komen, de presentielijst tekenen
(staat ook in de wet) en dan pas kunnen er
besluiten genomen worden. Je kunt je afvragen
of er dan nog wel voldoende democratische
vertegenwoordiging is. Het is nu hoe dan ook
niet verstandig om met groepen mensen in één
ruimte te verblijven. Want behalve raadsleden
zijn er ook ambtenaren, de voorzitter (burgemeester), de portefeuillehouder(s), de pers en
veelal ook inwoners aanwezig.

Wat wél?
Beter is het om niet te spreken over 'de raad',
maar over de raadsleden. Zij zijn mede-inwoners

van de stad en velen van hen hebben een baan.
Bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs. Dus
zijn ze natuurlijk zoveel mogelijk (extra) aan
het werk of passen ze thuis op hun kinderen.
Maar heel wat van de raadsleden zijn naast hun
werk persoonlijk actief in de stad om medebewoners te ondersteunen. Daarnaast blijven ze
gewoon hun politieke taken uitvoeren. De drie
algemene taken van de raad zijn: kaders stellen, het werk van het college controleren en de
inwoners vertegenwoordigen. Aan het stellen
van kaders is op dit moment weinig behoefte.
Alles loopt en er zijn geen dringende kwesties.
Maar controleren kunnen ze wel en doen ze
ook. Sommige dossiers lopen gewoon door en
daarover kunnen raadsleden zich een mening
vormen. En ook blijven ze in contact met u,
de inwoners, om u te vertegenwoordigen en
in actie te komen als daar aanleiding voor is.

De regio aan zet
Burgemeester Weerwind stelde op 13 maart
een noodverordening vast. Die werd na de
bekendmaking van de kabinetsmaatregelen
op 16 maart vernieuwd. Alleen, dat deed hij
niet als burgemeester van Almere, maar als
voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland.
Omdat de coronacrisis groter is dan Almere en
ook de omliggende gemeenten aangaat, is het
niet het Almeerse gemeentebestuur, maar de
Veiligheidsregio die over de crisisbeheersing
gaat. En ons Almeerse college van burgemeester
en wethouders is erg druk met het dagelijks
bestuur van de stad en de lokale crisisbeheer-

sing. Want er zijn tal van vitale processen die
doorgang moeten vinden. Denk aan veiligheid
en zorg, maar ook aan werk en inkomen. En
zaken als de afvalinzameling of de dienstverlening voor bijvoorbeeld paspoorten. Dat gaat
allemaal door, ook al moeten veel ambtenaren
op dit moment ook vanuit huis werken. De raad
vertrouwt het college er volledig op dat zij die
zaken naar beste inzicht en kunnen uitvoert.
En veel raadsleden maken daarom nu een pas
op de plaats. Want de realiteit is dat crisisbeheersing op dit moment voorrang heeft boven
het democratische proces van beraadslagingen
en besluitvorming.

Korte lijnen

Openbaar

De raad ziet het namelijk als een van zijn
functies om ervoor te zorgen dat zijn werk
openbaar is. Bij een carrousel- of raadsvergadering kunt u normaal gesproken aanwezig zijn
of de livestream volgen. Maar dat kan nu niet.
Daarom worden de stukken die klaar zijn om
te bespreken in het openbare raadsinformatiesysteem gezet. U vindt ze op almere.notubiz.nl
op de datum van 31 maart 2020. Maar dan is er
dus géén Politieke Markt. We publiceren daar
alleen maar de bespreekrijpe zaken. En daar
waar nodig informeren wij de pers om ervoor te
zorgen dat u als inwoner alle informatie krijgt
waar u recht op heeft.

Maar de raad is er niet voor niets. Ook in
crisistijd heeft de raad een belangrijke rol als
vertegenwoordiger van de inwoners. Daarom
zijn er afspraken gemaakt over hoe college en
raad elkaar in evenwicht houden. Dat gebeurt
door een wekelijks (online) overleg tussen de
burgemeester en de fractievoorzitters in de raad.
Die fractievoorzitters vormen de verbinding
met de raadsleden en de burgemeester is dat
voor het college. Via de medewerkers van de
raad (de griffie) wordt ervoor gezorgd dat alle
vragen en opmerkingen van de raadsleden goed
gekanaliseerd en vastgelegd worden, ook nu dit
allemaal op afstand en digitaal gaat.
Nu wij u op deze pagina hebben verteld hoe wij als raad uitermate zorgvuldig met onze
vertegenwoordigende rol omgaan, willen wij een persoonlijk woord tot u richten.
U en wij, we zijn allemaal mede-inwoners van Almere. Onze stad staat bekend om zijn
groen-blauwe karakter en fijne woonklimaat. Maar in werkelijkheid zijn het de mensen die
Almere tot zo'n fijne woonplaats maken. We ontmoeten elkaar in de stad, bij het winkelen
of tijdens het sporten. Velen van ons zien elkaar bijna dagelijks in onze woonomgeving of
op het werk. Alleen, nu even niet. En dat doet pijn.
Allemaal kennen we mensen die het moeilijker hebben dan wij. Kwetsbaren, jong of oud,
eenzame mensen, zieken of hulpbehoevenden. Als burgemeester en raadsleden zien we
tal van hartelijke initiatieven in de stad. Almeerders die zich om hun stadsgenoten bekommeren. Dat geeft een warm gevoel. We willen daarvoor onze dankbaarheid uitspreken. En
we willen u vragen daarmee door te gaan, en als het nog wat langer duurt, vol te houden om
uw stadsgenoten te omringen met uw aandacht en liefde. Samen komen we hier doorheen.

Op de speciale webpagina van de gemeente Almere kunt u op de hoogte blijven:
almere.nl/coronavirus.

Namens de Raad van Almere,
Franc Weerwind, burgemeester, Willem Boutkan, voorzitter van het presidium

Met deze informatiepagina wil de Raad van Almere u op de hoogte houden. Het is een kleine selectie van wat er is gebeurd of gaat gebeuren. De pagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door het team van de griffie, maar
er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u reageren, stuur gewoon een e-mail. Meedenken of -praten? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief en/of het raadspanel. Reageren, aanmelden, meedoen: raadsgriffie@almere.nl

GEMEENTERAAD - Woensdag 25 maart 2020

raadvanalmere.nl

Pagina 16

