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Visie openbare ruimte
In 2018 nam de raad een motie aan, waarin het 
college werd opgeroepen met de stad in gesprek 
te gaan over hoe de openbare ruimte moet 
worden onderhouden. En welke gebieden meer 
aandacht verdienen dan andere. Het gesprek met 
de stad is gevoerd. Nu informeert het college de 
raad over de uitkomsten van de stadsconsultatie 
en worden de raad drie dilemma’s voorgelegd. 
Kort samengevat gaan die over: waar het geld 
in geïnvesteerd moet worden, wat de inzet op 
overlast moet zijn en over de focus. Moet het 
alleen over het onderhoud van de openbare 
ruimte gaan, of moet ook gekeken worden naar 
andere doelen zoals duurzaamheid, spelen en 
bewegen. Interessant om te volgen hoe raads-
leden denken over de openbare ruimte. In een 
later stadium komt er een uitgewerkt plan voor 
bespreking naar de raad.  

Goud in Almere 
Eén van de negen opgaven uit het coalitieak-
koord is dat ouderen in Almere waardig oud 
kunnen worden. In Almere wonen steeds meer 
senioren, met name in delen van Haven en 
Stad. Om dit goed aan te pakken wil het college 

in een ‘netwerksamenwerking’, samen met 
de stad een plan maken. Dus niet als stadsbe-
stuur iets bedenken en dat presenteren, maar 
partijen samenbrengen om de aanpak, uitvoe-
ring en verantwoordelijkheid van deze opgave 
gezamenlijk te dragen. Het voordeel van zo'n 
netwerksamenwerking is dat de kennis uit de 
stad wordt benut. En dat, mede daardoor, er 
een groter draagvlak voor de plannen ontstaat. 
Maar als meer mensen meepraten, kan het 
moeilijker worden om het eens te worden en 
er is ook meer tijd nodig. Aan de raad wordt 
gevraagd of zij deze manier van samenwerken 
steunen, welke aandachtspunten zij het college 
willen meegeven bij het verder uitrollen van 
dit plan en hoe de raad hierbij betrokken wil 
blijven de komende jaren.

Actieplan Veiligheid
Er is een Actieplan Veiligheid 2019 – 2022, 
waar het college halfjaarlijks over rapporteert. 
Daar staan uit vier thema’s in: veilige wijken, 
ondermijning en georganiseerde misdaad, 
zorg en veiligheid (denk aan jeugdoverlast en 
criminaliteit/huiselijk geweld en personen 
met verward gedrag) en rampenbestrijding en 

crisisbeheersing. Deze rapportage gaat over de 
tweede helft van 2019. Dus hierin is nog niks 
te lezen over de coronacrisis. In Almere wordt 
er een stijging gesignaleerd van het aantal 
geregistreerde misdrijven (3% hoger dan het 
jaar daarvoor), straatroven, jeugdoverlast en 
jeugdcriminaliteit. Om het percentage van 3% 
in perspectief te plaatsen wordt aangegeven 

dat in hetzelfde tijdbestek Almere met 2% is 
gegroeid. De bedoeling is dat bij de bespreking 
ook het sectorhoofd van de politie en de officier 
van justitie aanwezig zijn om vragen te beant-
woorden. Op deze manier kunt u volgen wat de 
gemeente doet om Almere zo veilig mogelijk 
te maken en te houden. 

Noodwet
Tot 7 april was politieke besluitvorming alleen 
rechtsgeldig als raadsleden fysiek bij elkaar 
kwamen. Dat kan in deze tijd niet. Daarom is er 
deze week een spoedwet aangenomen, waardoor 
digitale besluitvorming nu wél rechtsgeldig is. 
Dat wil niet zeggen dat de raad nu uren ach-
tereen op een scherm gaat zitten vergaderen. 
Integendeel, de raad kiest er zelfs voor zoveel 
mogelijk schriftelijk te vergaderen. Dat is 
efficiënter en voor u gemakkelijker te volgen. 
Want u kunt alle stukken, de vragen en de 
reacties vinden op https://almere.notubiz.nl/. 
Naar verwachting kost het doorlezen van de 
schriftelijke vragen en reacties niet meer tijd 
dan een carrouselvergadering in levende lijve 
bijwonen. Een videovergadering kan overigens 
wel, als minimaal 1/5 van de raad (dat zijn 9 
raadsleden) daarvoor een verzoek indient. En 
als de raad over een onderwerp een besluit moet 
nemen, dan doet hij dat ook in een videoverga-
dering. In het algemeen kun je zeggen dat de 
carrouselvergaderingen zoveel mogelijk schrifte-
lijk gaan en de plenaire vergadering met video. 
Met het schriftelijk vergaderen is al begonnen, 
de videovergaderingen starten waarschijnlijk op 
22 april. Zoals altijd zijn ook de videovergade-
ringen live te volgen en achteraf terug te zien 
via Notubiz. Wat dat betreft verandert er niets.  

Invloed
Wat betekent dit voor u? Het is goed nieuws. 
Want de raad hervat haar taken als politiek 
bestuursorgaan. En niet alleen kunt u de lokale 
politiek weer volledig volgen, ook behoudt u uw 
rechten om invloed uit te kunnen oefenen. We 
hebben een speciale (extra) pagina gemaakt over 
uw invloed-mogelijkheden tijdens deze peri-
ode: https://gemeenteraad.almere.nl/invloednu 
Zoals altijd publiceren we elke vrijdagmiddag 
de agenda voor donderdag daaropvolgend op 

https://almere.notubiz.nl/. En hierop is ook te 
zien hoe het onderwerp wordt besproken (video 
of schriftelijk).

Inspreken
Een van uw belangrijkste rechten is dat u mag 
inspreken tijdens de eerste behandeling van 
een onderwerp in de carrousel. Nu is dat dus 
(meestal) een schriftelijke behandeling. Maar ook 
daar kunt u 'inspreken', alleen dan op papier. 
Vindt u op in de agenda een onderwerp dat 
voor de eerste keer behandeld wordt en wilt u 
inspreken, dan mailt u uw bijdrage naar de grif-
fie. Uw bijdrage wordt dan online gezet, zodat 
iedereen die kan lezen. Hoe werkt het bij een 
videobespreking? U geeft voor 12:00 uur op de 
dag van de bespreking bij de raadsgriffie aan dat 
u graag gebruik wilt maken van uw vijf minuten 
spreekrecht. U krijgt dan toegang tot de online 
vergaderruimte om 5 minuten te spreken. Nadat 
u uw bijdrage heeft geleverd, kunt u de rest van 
de vergadering online via Notubiz blijven volgen.

Het wordt voor raad en college, en voor de 
organisatie en de griffie echt wel even puzzelen 
om alles goed te laten verlopen. Temeer daar 
vrijwel niemand op het stadhuis werkt. Uw 
griffie is wel bereikbaar via 036 – 539 99 95 
of raadsgriffie@almere.nl. Het kán soms iets 
langer duren voordat we reageren.  

Het is alweer vijf weken geleden dat de raad voor het laatst fysiek bij elkaar kwam om te vergaderen. Inmiddels is er een hele lijst aan onder-
werpen binnengekomen die klaar staan om te bespreken. Wij lichten er een paar uit.  

Uw raad digitaal
Door de coronacrisis is de Politieke Markt stil komen te liggen. Dit betekent niet dat het werk voor de raadsleden stopte. U las en leest 
dat raadsleden als mede-Almeerders tal van acties ondernemen, individueel of met hun partij, en daarbij hun bijzondere positie als 
volksvertegenwoordiger benutten. Maar op de achtergrond werkten ze al die tijd ook gewoon door op de politieke onderwerpen. Alleen, 
dáár zag u niets van, omdat er niet werd vergaderd en niets werd besloten. Nu gaan we een stapje verder: schriftelijk beraadslagen en 
in videovergaderingen besluiten nemen. 

DE AGENDA VAN DE RAAD

Onderzoek vervolg Floriade
Over de toekomst van de Floriade moet mis-
schien een nieuw besluit worden genomen. 
Het college acht het aannemelijk dat door 
de coronacrisis de sponsoring en interna-
tionale deelname kunnen teruglopen. Ook 
is het moeilijk te voorspellen welke impact 
de crisis op het reisgedrag van mensen gaat 
hebben. In overleg tussen college en raad is 
er daarom een extern verkenner aangesteld 
om drie mogelijke scenario’s voor de Floriade 
te onderzoeken: de Floriade gaat door in 
2022 (alleen dan een soberdere versie), het 
evenement wordt uitgesteld of afgelast. Alle 
scenario’s hebben financiële en juridische 
gevolgen die eerst uitgewerkt worden in een 
adviesrapport. Enerzijds heeft de gemeente 
al kosten gemaakt voor het evenement, die 

niet meer terugverdiend kunnen worden als 
het evenement bijvoorbeeld wordt afgelast. 
Anderzijds is doorgaan of uitstellen ook 
onzeker, omdat moeilijk in te schatten is wat 
de economische en maatschappelijke impact 
van de coronacrisis is. Verder zijn er meer-
dere (contract)partners waar rekening mee 
gehouden moet worden. Zoals bijvoorbeeld 
de Floriade B.V., Nederlandse Tuinbouwraad, 
BIE (Internationale Bureau voor het beoorde-
len van Tentoonstellingen), Weerwater CV, 
Flevocampus, provincie en het Rijk. En er zijn 
ook nog andere wereldwijde tentoonstellingen 
die mogelijk verplaatst worden, waar mogelijk 
rekening mee gehouden moet worden. De 
bedoeling is dat de gemeenteraad in mei het 
adviesrapport krijgt, zodat de raad welover-
wogen kan besluiten wat gebeuren moet. 


