
Evaluatie Bomenkader en 
aanpak Essentaksterfte 
Het Bomenkader is een handvat om keuzes te 
maken hoe we in Almere met bomen omgaan. 
En wat de rol is van de beheerder en inwoners. 
Dit kader is geëvalueerd. Nu wordt de raad 
gevraagd om het huidige bomenkader voort 
te zetten en over twee jaar weer te evalueren. 
Verder zijn er veel zieke essen in Almere. Deze 
bomen hebben essentaksterfte, zoals de naam 
al zegt de takken van de essen sterven af en 
breken onverwacht af. Deze essen worden in 
sommige gevallen verwijderd. Het college vindt 
dat de huidige aanpak goed is en vraagt de raad 
hun conclusie te delen. 
 
Visie en Programma
Almere Centrum
‘de eeuwige jonge binnenstad’
Het college presenteert hoe zij de komende 
tien jaar Almere Centrum willen verbeteren. 
Bent u benieuwd hoe de verschillende fracties 
hierover denken, volg dan dit onderwerp. De 
raad wordt namelijk gevraag kaders vast te 
stellen. Maar ook om in te stemmen met ‘bin-
nenstadsmanagement’ en de kosten te verken-

nen voor aanpassingen aan infrastructuur en 
parkeren. Binnenstadsmanagement? Daarmee 
wordt de samenwerking bedoeld met de ‘cen-
trumpartners’, zoals ondernemers, eigenaren 
en gemeente. 
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Kijk op de pagina werkvoorraad en u ziet bij het 
kopje 'in afwachting schriftelijke reactie college' 
de onderwerpen waarover de raad deze week 
reacties heeft ingediend. U vindt ze als u het 
pijltje naast het onderwerp uitklapt. Onderaan 
staan alle reacties gebundeld in een PDF. Da's 

best handig. U vindt er nu twee onderwerpen die 
al schriftelijk 'besproken' zijn. De stadsconsul-
tatie Visie openbare ruimte en het raadsvoorstel 
Actualisatie exploitatiebegroting Oosterwold. Als 
we deze schriftelijke vergaderwijze vergelijken 
met de normale carrouselvergadering, dan zou-

den we deze ronde de eerste termijn noemen. 
Gebruikelijkerwijze komt daarna het college 
aan het woord om te reageren op de inbreng 
van de raadsleden. En zo gaat het nu dus ook 
schriftelijk. Vandaar dat de onderwerpen dus 
staan onder het kopje in afwachting college. 

Afgesproken is dat het college zo snel mogelijk 
reageert. Daarna krijgt de raad de gelegenheid 
er nog eens iets over in te brengen (zeg maar: 
de tweede termijn). Enfin, zover is het nog niet. 
Kijk op de pagina werkvoorraad op notubiz en 
lees mee. 

Ga naar raadvanalmere.mailchimpsites.com 
en u leest wat de verandering voor u betekent, 
maar u kunt ook (mee)lezen wat het voor 
de raad en omgeving betekent. Het staat er 
allemaal uitgebreid uitgelegd. Denken we. 
Maar heeft u verbetersuggesties, laat het ons 
alstublieft weten. Daarmee helpt u ons. 

 De raad vergadert nu dus digitaal. Het meeste 
gaat schriftelijk. Alleen als 1/5 van de raad 
(9 raadsleden) een verzoek indient komt er 
een videovergadering. Of omdat er besluiten 
moeten worden genomen, zoals we normaal 
tijdens de plenaire vergadering doen. Op de 
pagina werkvoorraad ziet u welke onderwerpen 

open staan voor een schriftelijke behandeling 
en welke voor videovergadering. Die onderwer-
pen zijn dus nú aan bod. En wilt u meepraten, 
dan moet u snel zijn. In de gesprekswijzer 
leest u of het onderwerp voor het eerst staat 
geagendeerd. In dat geval kunt u inspreken. 
Bij de schriftelijke besprekingen kunt u tot 

vrijdagochtend 24 april 09:00u uw schrifte-
lijke reactie sturen via raadsgriffie@almere.nl. 
Betreft het een digitale bespreking? Dan geeft 
u voor 12:00u op de dag van de vergadering 
aan bij de raadsgriffie dat u gebruik maakt van 
uw 5 minuten spreektijd. Mening, ergernis of 
goed idee, doe mee! 

Uw raad digitaal 
Door corona werkt de raad tijdelijk anders. Dat is een uitdaging voor de raad, de medewerkers van de raad, het college en tal van 
ambtenaren die ervoor zorgen dat de democratie blijft werken. Maar het goede nieuws is dat het voor u, de inwoner, niet veel inge-
wikkelder is geworden. Misschien zelfs wel het tegenovergestelde. U vindt nu namelijk alle onderwerpen waarmee uw gemeenteraad 
aan de slag gaat of is, overzichtelijk op één pagina. Op almere.notubiz.nl op de datum 28 april vindt u de pagina werkvoorraad met 
vier rubrieken (tussenkopjes). U kunt in één oogopslag zien wat er speelt en waar u als inwoner kunt meepraten. 
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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

Vorige week pikten we al een paar onderwerpen uit onze werkvoor-
raad. Twee van deze onderwerpen komen deze week aan bod: Actieplan 
Veiligheid en (G)oud in Almere bespraken wij vorige week al, dat her-
halen wij niet. Maar er zijn er nog een paar. En voor twee andere komt 
een videovergadering op de 23e. 

BESPROKEN IN DE RAAD

Videobesprekingen
Aanstaande donderdag 23 april is de première van de eerste digi-
tale video-raadsbesprekingen. Bij twee onderwerpen gaf namelijk 
meer dan 1/5 van de raad aan een digitale bespreking te willen. 
Deze videobespreking kunt u live volgen via Notubiz. Eigenlijk 
zoals het altijd al ging. Het gaat om de volgende onderwerpen: 

Opvangen kwetsbare
vluchtelingenkinderen Lesbos
Verschillende maatschappelijke organisaties 
hebben gemeenten opgeroepen zich te ver-
enigen in een zogenaamde ‘Coalition of the 
Willing’. Op deze manier hopen zij het kabinet 
te bewegen om 500 kwetsbare vluchtelingen-
kinderen een veilige plek in Nederland te 
bieden. Een van de Almeerse fracties wil via 
deze motie een oproep doen om met Almere 
ook aan te sluiten. 
 
Transformatiebudget jeugd: 
teams gezinsbegeleiding
In de afgelopen jaren stijgt de vraag naar jeugd-
hulp en daarom ook de kosten. Daarom is er 
een ‘transformatiebudget jeugd’. Dit budget 
is bedoeld om de Almeerse jeugdhulp te ver-
beteren. De raad heeft het college opgeroepen 
om vooraf met de raad te bespreken waar zij 
dit budget aan uitgeven. Het college stelt voor 
om een deel van het budget in te zetten voor 
een pilot ‘teams gezinsbegeleiding’ in Almere 
Haven en Almere Poort 
Die teams gezinsbegeleiding moeten gezinnen 

gaan helpen die op meerdere vlakken onder-
steuning nodig hebben. Zodat ze daarna weer 
zoveel mogelijk zelfstandig verder kunnen. 
De raad wordt gevraagd wat zij van het idee 
vinden, om een deel van het totale budget te 
besteden aan deze nieuwe teams. En of zij het 
eens zijn op de manier waarop de resultaten 
worden gemonitord. Het meten van de resul-
taten doet de gemeente overigens samen met 
de Hogeschool Windesheim.

De raadsleden hebben tot donderdag 23 
april 09:00 om hun schriftelijke reacties in 
te dienen. Willen ze een onderwerp in een 
videovergadering bespreken, dan moeten ze 
dat met tenminste 9 raadsleden aanvragen 
op woensdag 22 april voor 12:00 uur.  Maar 
u bent ook aan zet. Is het onderwerp voor de 
eerste keer geagendeerd, dan kunt u inspre-
ken, schriftelijk of in de videovergadering. 
Schriftelijk moet u dat uiterlijk vrijdagochtend 
24 april voor 09:00 doen. Als het een video-
vergadering is, die zal dan op zijn vroegst een 
week later plaatsvinden, dan moet u reageren 
vóór 12:00 op de dag van de vergadering.  


