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Opvang vluchtelingenkinderen 
Lesbos
Vluchtelingenorganisaties roepen Nederlandse 
gemeenten op om 500 alleenstaande kwetsbare 
kinderen uit Griekenland op te vangen. Deze 
oproep moet het kabinet in beweging krijgen om 
vluchtelingenkinderen uit Lesbos in Nederland 
op te vangen. Een van de fracties diende een 
motie in met als doel dat de gemeente Almere 
zich hierbij aansluit. Twee andere partijen 
meldden zich als mede-indieners aan. Maar de 
raad is verdeeld. Een ander deel van de fracties 

wil zich houden aan het landelijk beleid en dat 
betekent dat ze deze motie niet te steunen en/
of overbodig te vinden. Het college constateert 
dat wanneer het Rijk een beroep op Almere doet 
om asielzoekers en vluchtelingen op te nemen, 
Almere dit altijd heeft gedaan. Verder wacht 
ze af om te horen wat de raad wil. In een half 
uur was het onderwerp besproken. Over deze 
motie kan nu besloten worden. Maar wanneer 
er over wordt gestemd weten we nog niet. En 
of de motie een meerderheid van stemmen 
krijgt, wordt nog spannend.   

Pilot gezinsbegeleiding 
Almere Haven en Almere Poort
Vorig jaar vroeg de raad het college hem te 
informeren over de besteding van het ‘transfor-
matiebudget jeugd’. Dit geld is bedoeld om de 
Almeerse jeugdhulp te verbeteren. Het college 
komt met een plan voor een pilot gezinsbegelei-
ding in Almere Haven en Almere Poort. Maar 
wil hierover eerst inbreng van de raad horen: 
het is een consultatie.   

Deze nieuwe teams moeten gezinnen gaan 
begeleiden die op meerdere terreinen hulp nodig 
hebben. Het doel is dat ze weer zoveel mogelijk 
zelfstandig verder kunnen. Nu krijgen ouders 
en kinderen vaak los van elkaar hulp en vaak 
op het individu gericht. Het team gezinsbege-
leiding richt zich op ‘één gezin, één aanpak’. 
Een aantal fracties vreesde dat dit zorgt voor een 
stapeling van teams (er is ook al bijvoorbeeld 
een wijkteam). Het college benadrukt dat de 
samenwerking tussen zorginstanties belangrijk 

is, om dubbel werk dubbel te voorkomen. Maar 
het idee voor deze teams is juist ontstaan door 
signalen van inwoners en cliënten dat zij knel-
punten ervaren. Ze denken het beter geregeld 
moet worden.  Een ander punt is dat gemeente 
voor jeugdzorg al een financieel tekort heeft. 
Hier spreekt de raad later over tijdens de zoge-
heten perspectiefnota en programmabegroting. 
Nu werd door verschillende fracties gevraagd of 
deze pilot niet nog meer geld gaat kosten. De 
wethouder hoopt dat deze vorm van begeleiding 
juist zorgt voor een besparing van de uitgaven.   
Na een half jaar krijgt de raad een rapportage 
over de pilot en studenten van Hogeschool 
Windesheim helpen bij dat onderzoek. Maar 
wanneer de pilot gezinsbegeleiding in Almere 
Haven en Almere Poort kan starten, is nog 
onduidelijk. Het is namelijk belangrijk dat de 
hulpverlener bij het gezin thuis kan komen. Het 
onderwerp is voldoende besproken en omdat het 
een consultatie is, hoeft er niet over gestemd te 
worden. De wethouder kan ermee aan de slag.   
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BESPROKEN IN DE RAAD

"Ik snap best dat het werk van de raad voor 
veel mensen minder zichtbaar was," zegt 
Willem en hij vervolgt, "maar de raad heeft er 
continu bovenop gezeten. Als je alleen al kijkt 
naar de hoeveelheid vragen die is ingediend, is 
duidelijk dat de raad heel kritisch is gebleven. 
Ook al kon er even niet vergaderd worden."  
De raad kon wettelijk een hele tijd geen 
besluiten nemen, maar de ambtelijke orga-
nisatie werkte wel gewoon door. Dus gingen 
veel onderwerpen voor beraadslaging gewoon 
richting raad. Allemaal schriftelijk en op 
almere.notubiz.nl te vinden. Eigenlijk zelfs 

gemakkelijker dan ooit, want alle onderwerpen 
staan nu overzichtelijk op één pagina. Er werd 
ook vrij snel een werkvorm met schriftelijke 
afhandeling gevonden.  

Franc: "Raad en college zijn blijven samenwer-
ken. Anders, maar niet minder. De stad is in 
vertrouwde handen. Maar tóch ben ik erg blij 
dat we nu met videovergaderen weer zichtbaar 
zijn. Het is namelijk ook een van de rollen van 
de raad om in het openbaar en in begrijpelijke 
taal de dingen politiek ter discussie te stel-
len. En dat hebben we donderdagavond zien 
gebeuren." Willem: "Het is echter wel een 
uitdaging voor veel raadsleden om in deze tijd 
hun democratische rol te nemen. Sommigen 
zijn gewoon keihard aan het werk in de zorg, 
het onderwijs of andere vitale beroepen. En ze 
hebben soms óók nog kinderen thuis. Ga er 
maar aanstaan. Maar je ziet dat die tóch hun 
verantwoordelijkheid nemen. Donderdagavond 
was er een die zo uit het werk in het ziekenhuis 
achter de vergadercamera kroop en onver-
moeibaar haar standpunt naar voren bracht. 
Da's knap."  

Tijdens een normale Politieke Markt zijn er 
in in vier zalen tegelijk carrouselvergaderin-
gen, meestal twee per zaal. Dan worden acht 
onderwerpen in twee uur behandeld. De 23e 
kwamen twee onderwerpen in drie uur aan bod. 
Willem: "Ja, dat is een uitdaging. Al dat 
gepraat. Weet je, niet alles hoeft uitentreuren 

doorgesproken te worden. Het moet over koers 
en keuze gaan, niet over details. Raadsleden 
en college moeten zich echt gaan beperken, 
anders krijgen we het niet af. Ook al willen we 
meer videovergaderingen tegelijk gaan doen, ik 
denk dat het vooral korter en gerichter moet. 
We zagen donderdagavond dat sommigen té 
lang aan het woord zijn." 
"Als presidiumvoorzitter krijg ik ook signalen 
dat fracties belangrijke onderwerpen fysiek in 
de raadzaal willen behandelen. Voor zwaarwe-
gende onderwerpen mág dat. Maar het zijn 
lastige dilemma's. Want er zijn ook raadsleden 

of hun gezinsleden die tot de allerhoogste risi-
cogroep behoren. Moeten we die dan hieraan 
blootstellen. Heel lastig." 
Franc: "We gaan een paar maanden videover-
gaderen en sommigen zullen dat lastig vinden, 
maar we kunnen het ook aangrijpen om onszelf 
te verbeteren. Ik ben behalve voorzitter van de 
raad ook diens adviseur. En ook al heb ik als 
voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland 
mijn handen vol aan de crisis, ik ben en blijf 
er ook voor mijn raad en voor mijn stad. Dus 
ook voor ons geldt, wat voor heel Nederland 
geldt: samen kunnen we dit." 

De democratie gaat door 
"De gemeenteraad is al die tijd oplettend gebleven als vertegenwoordiger van de stad. En u kunt erop rekenen dat ik, als voorzitter 
van de raad, er scherp op blijf letten dat de democratische belangen van de inwoners altijd beschermd blijven." Het antwoord van 
burgemeester Franc Weerwind op de vraag of de Almeerse democratie in de knel is gekomen laat aan duidelijkheid niets te vragen 
over. De democratie gaat door. Maar nu, na ruim een maand zonder Politieke Markt waren er op 23 april voor het eerst weer twee 
openbare raadsvergaderingen: online! Franc en presidiumvoorzitter en raadslid Willem Boutkan blikken terug en kijken vooruit. 


