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Op 14 mei sprak de raad over één onderwerp: 
de Floriade. Verkenner Harry van Dorenmalen 
heeft scenario’s onderzocht hoe de gemeente 
Almere om kan gaan met de gevolgen van 
COVID-19. Hij presenteerde er vier: 0) door-
gaan zoals gepland, 1) uitstellen, 2) stoppen of 
de 3) ambitie aanpassen. Het was een hybride 
carrouselvergadering, er waren 11 deelnemers 
verspreid over de zaal en twee deden mee met 
een live-videoverbinding en dat ging uitstekend. 

Observaties
De verkenner gaf een presentatie en vertelde 
hoe hij samen met een onderzoeksbureau gege-
vens heeft verzameld en wat zijn observaties 

daarbij waren. Een frisse blik van buiten met 
een momentopname: ‘het lijkt alsof we in een 
tunnel staan, je kan teruggaan en dan neem je 
je verlies of je gaat door. Wat als een paal boven 
water staat, is dat we de tunnel uit moeten.’ Hij 
neemt zelf een voorschot op een besluit, name-
lijk 'nu nog niet te stoppen'. Maar dan moeten 
op zeer korte termijn wel drie kwesties worden 
aangepakt: het totale financiële plaatje moet dui-
delijker, het totale verhaal van de Floriade moet 
beter en de verschillende partijen die werken 
aan de Floriade moeten beter samenwerken en 
beter aangestuurd worden. Kortom: het geld, 
het verhaal en de organisatie. Hij observeert 
ook dat het altijd alleen maar over de kosten 

gaat, maar dat er wel degelijk ook opbrengsten 
zijn, geldelijke én andere, en dat die kant van 
de Floriade meer aandacht verdient. De raad 
moet niet alleen beslissen op financiën, maar 
kijken naar het totale plaatje.
 
Reactie raad en college
Uiteraard is de raad verdeeld. En zo hoort het 
ook. Er was een technische vragenronde, die 
ging over de inhoud van het rapport. Daarna 
kwam een politieke ronde, waarin de fracties 
hun politieke mening en bedoelingen duidelijk 
maken. Het was zonneklaar dat de drie kwesties 
(geld, verhaal en organisatie) moeten worden 
aangepakt, want de meeste raadsleden hadden 
hier vragen en opmerkingen over. 
Het college omarmt het advies. En gaat aan de 
slag met de aandachtspunten van de verkenner. 
Een actueel en volledig financieel totaaloverzicht 

bieden, het verhaal van ‘wat zien wij in 2022’ 
scherper formuleren en meer grip krijgen op 
de organisatie. 

Geld
Op dinsdag de 19e bespreekt (of besprak) de 
raad dit onderwerp opnieuw en dan alleen 
de financiën. Er is een ‘technisch’ deel, wat 
betekent dat er geen politiek moet worden 
bedreven, maar alleen zuiver inhoudelijk over 
zaken wordt gesproken. Het gaat erom dat de 
raad zo goed mogelijk en neutraal informatie 
krijgt en uitwisselt, zodat alle raadsleden op 
basis daarvan het best mogelijke besluit kunnen 
gaan nemen. Daarna is er ook gelegenheid de 
politieke mening te delen. Eind mei of begin 
juni komt er van het college een voorstel over 
hoe zij verder willen. En pas daarna kan de raad 
daar echt over gaan beslissen.

Zowel de krant Almere DEZE WEEK en 
Omroep Flevoland maakten een verslag van 
deze vergadering. 

Waarschijnlijk, als u deze krant leest, heeft uw raad twee vergaderavonden achter de rug. Vorige 
week donderdag (de 14e) en deze week dinsdag (de 19e). Extra raadsvergaderingen zijn nodig 
omdat er door covid-19 achterstand is ontstaan én omdat er heel belangrijke besluiten moeten 
komen over de Floriade. We kunnen u echter alleen informeren over de uitkomsten van vorige 
week, want deze (woensdag)krant wordt op maandag gedrukt.
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BESPROKEN IN DE RAAD

DE AGENDA VAN DE RAAD
Deze agenda is een vooruitblik op donderdag 
28 mei. Er zijn dan enkele videovergaderingen 
plus weer een fysieke in de raadzaal. Nog steeds 
geldt: ze zijn openbaar, maar niet toegankelijk 
vanwege covid-19. U kunt dus alleen online 
de beraadslagingen en besluitvorming volgen. 

Verreweg de belangrijkste is de bespreking van 
de Programmarekening en de Perspectiefnota. 
Die eerste is een financieel jaarverslag van 
het voorgaande jaar. De Perspectiefnota gaat, 
zoals de naam al aangeeft, over de toekomst.

De besprekingen over deze twee financiële 
stukken maken deel uit van de jaarlijkse plan-
ning & control cyclus van de gemeente. Het is 
elk jaar een hele kluif, want het gaat over veel 
geld, waarvan er toch altijd te weinig is. Dus 
moeten lastige afwegingen en vaak pijnlijke 
keuzes worden gemaakt. 

De Programmarekening laat zien dat er uit 
2019 wat geld over is. Het college stelt voor dit 
in de reserve te stoppen. Een van de redenen 
daarvoor is dat de Perspectiefnota voor 2020 

een flink tekort laat zien. Daarvoor kan die 
reserve dan worden aangesproken. Alleen, 
als je wat verder vooruit kijkt naar het meer-
jarenperspectief, dan ligt naar 2024 toe een 
tekort van 66 miljoen in het verschiet. En het 
grootste deel daarvan komt voor rekening van 
het sociaal domein. U las misschien elders al 
dat dit in heel het land speelt. Vijf jaar gele-
den namen de gemeenten deze taak over van 
het Rijk. Maar ze kregen er minder geld voor 
dan het Rijk er zelf aan uitgaf. Nu komen 
heel veel gemeenten structureel geld voor de 
zorg tekort en dat wordt daarom uit andere 
beleidsterreinen gehaald, zoals groenonder-
houd, infrastructuur of afvalinzameling. Dat 
lijkt onjuist en misschien komt er verbetering, 
maar het is nu een onontkoombare werkelijk-
heid, dus college en raad moeten er samen uit 
zien te komen.

Het Raadsnieuws, emailnieuwsbrief op zaterdag
Met het Raadsnieuws kunnen we u iets actueler informeren. Meld u aan en ontvang deze email-
nieuwsbrief elke zaterdag in uw mailbox. In de online nieuwsbrief zitten handige linkjes en hij 
verschijnt -als het echt nodig is- vaker. Aanmelden: https://mailchi.mp/almere/raadsnieuws

In het onderwijs is het de Week van bur-
gerschap. Althans, dat was het plan. In 
hoeverre scholen er dit jaar mee aan de slag 
gaan is onbekend. Het doel van deze week 
is om onderwijsprofessionals inspiratie te 
bieden voor onderwijs over het burgerschap. 
Wist u dat de Raad van Almere een actief 
scholenprogramma heeft? Raadsleden en 
fractieassistenten geven soms gastlessen op 
scholen en scholen bezoeken de raadzaal of 
de Politieke Markt. 

Raad en jongeren weten elkaar meestal goed 
te vinden en voor de jongeren is het vaak een 
eye-opener om te ontdekken dat raadsleden 
'gewone' burgers zijn, die zich een best 
ongewone verantwoordelijkheid op de hals 
hebben gehaald. En de bezoekers koppelen 
steevast hun ervaring terug aan de raad. Daar 
heeft u als inwoner ook wat aan. Bijvoorbeeld 
omdat ze vaak vinden dat de vergaderingen 

wel wat korter kunnen en dat het in begrij-
pelijker taal moet. 
Op dit moment staat het scholenprogramma 
stil vanwege covid-19. Maar de raad is samen 
met een aantal scholen en de gemeente wel 
aan het onderzoeken om gezamenlijk nieuwe 
lesprogramma's over burgerschap te maken. 
Van zo'n programma Burgerschap voor jonge 
Almeerders zouden dan alle scholen gemak-
kelijk gebruik kunnen maken én tegelijk 
in contact kunnen komen met bestuur en 
politiek. Kostenbesparend, efficiënt en leuk.

Week van burgerschap


