DE AGENDA VAN DE RAAD

Floriade
De agenda voor de Politieke Markt van de 14e is
erg overzichtelijk met maar één onderwerp: de
Floriade. De bespreking gaat over de rapportage
van de op 7 april aangestelde bestuurlijke verkenner. Het college stelde deze verkenner aan met
als opdracht om drie scenario's uit te werken
over hoe de gemeente Almere om moet gaan
met de gevolgen van COVID-19. De verkenner
wordt ondersteund door een onderzoeksbureau.
Voor het onderzoek is gesproken met de Floriade
Almere 2022 BV en de meest betrokken en
relevante partners en er zijn talloze documenten
geraadpleegd.
De drie scenario’s zijn vooraf als volgt omschreven:
- Scenario 1: gecontroleerde afbouw (exit strategie);
- Scenario 2: uitstel van het evenement met 1-2
jaar;
- Scenario 3: evenement in 2022 met aangepaste
ambitie.
De verkenner en onderzoeksbureau AEF hebben
daaraan een extra scenario toegevoegd, namelijk
die van het organiseren van het evenement in
2022 volgens de oorspronkelijke bedoeling (bidbook). Zo wordt beter zichtbaar in welke mate
en op welke wijze de drie scenario’s afwijken.
Er is met 16 verschillende partijen overleg
geweest. Belangrijk waren de raadsfracties,
wethouders, Floriadedirectie, gemeenteambtenaren, de ontwikkelaars/bouwers, de provincie,
het ministerie en de NTR. En dus nog enkele
anderen. Daarnaast is er vracht documenten,
zoals plannen, rapporten en overeenkomsten. U
leest het in het rapport, dat op donderdagavond
14 mei (19:00) bij aanvang van de bespreking
openbaar wordt gemaakt.
De vergadering is -vanzelfsprekend- online live
te volgen via de gebruikelijke Notubiz agenda en
volgt onderstaande indeling:
- Presentatie door de verkenner, de heer H. van
Dorenmalen
- Gelegenheid voor fracties om vragen te stellen
aan dhr. van Dorenmalen over de verkenning
- Reactie van het college op de verkenning
- Gelegenheid voor fracties om het college te

bevragen en opvattingen kenbaar te maken
over het collegeadvies
- Conclusie voorzitter
Uw raad neemt dit onderwerp bijzonder serieus.
En ook al is het nu niet mogelijk om het op de
normale manier te bespreken: het moet besproken
worden. Nu wil een aantal fracties dit onderwerp
het liefst fysiek bespreken door samen te komen
in de raadzaal, waar voldoende ruimte is om de
RIVM richtlijnen te betrachten. Echter, andere
raadsleden willen of kunnen dat niet vanwege
gezondheidsrisico's. Daarom is er de 14e een
hybride vergadering. Voor besluitvormende vergaderingen mag dat niet, maar voor beraadslagingen
wel. Het betekent dat een deel van de raad fysiek
in de raadzaal aanwezig is en tegelijkertijd een
aantal andere raadsleden met een videoverbinding
deelneemt. Die video-deelnemers zijn, als ze het
woord willen of voeren, op de grote schermen in
de raadzaal te zien (en te horen uiteraard). Voor
de kijkers thuis blijft het ongeveer hetzelfde. Ze
zien en horen het raadslid dat aan het woord is.
U kunt dus NIET naar de raadzaal komen, alleen
één vertegenwoordiger per raadsfractie, de twee
verantwoordelijke collegeleden, enkele ondersteunende ambtenaren en vertegenwoordigers
van de pers mogen aanwezig zijn.
Vanwege het belang van deze bespreking besloot
het presidium van de raad (het dagelijks bestuur)
dat de andere vergaderingen uitgesteld moesten
worden. Dan kunnen namelijk de andere raadsleden deze Floriadebespreking ook live volgen.
Zij doen dat dus ook vanuit huis.

De werkvooraad
U las vast al eerder over de andere werkwijze
die de raad op dit moment heeft. Alle stukken
die de raad onderhanden heeft of krijgt staan
nu op één pagina: werkvoorraad. Deze maand
vindt u die op 26 mei in de notubiz agenda, maar
elke maand verandert die datum naar de laatste
dinsdag van de maand.
De werkvoorraad wordt door de raad op twee
manieren verwerkt: schriftelijk of per videovergadering. Alleen in uitzonderlijke gevallen is er
een fysieke vergadering. U vindt in het overzicht
nu ook de onderwerpen die eigenlijk op de 14e
besproken zouden worden, maar die nu op een
latere datum aan de orde komen. Wij denken dat
vrijwel alle onderwerpen voor u interessant zijn,
maar eentje is voor u -als inwoner- misschien
wel extra interessant.

kamer'. De rekenkamer is een onafhankelijke
instantie die onderzoekt of het gemeentebestuur
het werk doelmatig, doeltreffend en rechtmatig
doet. Een rekenkamer is bij wet verplicht. Een
rekenkamer is een belangrijke hulp voor de
raad in zijn controlerende rol. In Almere was de
rekenkamer samengesteld uit enkele raadsleden,
maar de raad heeft besloten dat het vanaf dit
jaar door een (externe) directeur moet worden
gedaan. Die directeur moet wel eerst benoemd
worden in een raadsbesluit. Dat moeten we even
afwachten, maar na die benoeming informeren
wij u over wat het voor u als inwoner betekent
en stellen wij hem aan u voor.

eerste videovergaderingen pas op 28 mei in de
Politieke Markt, want volgende week (21 mei) is
het Hemelvaartsdag.

Videobesprekingen

Besluitvorming

Onder digitale bespreking vindt u de stukken
die de raad in openbare videobesprekingen willen bespreken. Het zijn er vijf en de raad zou
ze allemaal in één avond kunnen behandelen.
Maar zoals het er nu naar uitziet komen de

U leest op de pagina werkvoorraad dat er drie
onderwerpen klaar staan voor besluitvorming.
Mogelijk komt er uit de schriftelijke behandeling nog wat bij.

Coronavirus
Het zal u duidelijk zijn het coronavirus het
werk van uw vertegenwoordigers in de raad
flink in de war stuurt. We zijn als Almere de
enige niet, in heel het land -en waarschijnlijk
overal ter wereld- moeten overheden naar
nieuwe wegen zoeken om het bestuur en de
democratische besluitvorming op orde te houden. De Almeerse raad, en in het bijzonder het
presidium, houdt daarbij scherp uw belangen
als inwoners in het oog. Van de drie primaire
taken die de raad heeft is het controleren van

het werk van het college op dit moment een
heel belangrijke. De andere twee, het stellen
van kaders (beleid) en het vertegenwoordigen
van de inwoners in het bestuur gaan ook door,
maar lopen mogelijk vertraging op.
Op de vaste gemeentelijke informatiepagina
almere.nl/coronavirus vindt u nu een handige
kaart die aangeeft hoe de versoepeling in stappen wordt uitgevoerd.
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Basisregels voor iedereen
.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Was vaak je
handen.

Stap voor stap - wat kan wanneer?

Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.
Ben je ook benauwd
en/of heb je koorts?
Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.
STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

11 mei:

1 juni:

1 juli:

1 september :

?

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en
betaald voetbal

Evenementen

Contactberoepen
Buiten sporten op
1,5 meter afstand
Bibliotheken
(Speciaal)
basisonderwijs en
kinderopvang

Terrassen
Bioscopen
(max. 30 personen)
Restaurants / cafés
(max. 30 personen)
Culturele instellingen
(max. 30 personen)
Musea

Praktijklessen en
examens MBO
vanaf 15 juni.
Versoepeling hoger
onderwijs wordt
onderzocht.

Voortgezet onderwijs

Voorzieningen
campings en
vakantieparken
Bioscopen
(max. 100 personen)

Sauna’s

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

18+

Sekswerkers en
coffeeshops

Culturele instellingen
(max. 100 personen)
Casino’s

Georganiseerde
samenkomsten
(max. 100 personen)

Kantines

In het openbaar vervoer
is het dragen van een
niet-medisch mondkapje
verplicht. Reis niet onnodig
en mijd de spits.

Voor voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Rekenkamer
Dat is het onderwerp 'benoeming van de leden
van de kennisraad en directeur van de reken-
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