BESPROKEN IN DE RAAD
het sociaal domein. Een andere discussie, die
zich elk jaar voordoet, gaat erover hoeveel geld
moet worden gereserveerd (zeg maar: gespaard)
en hoeveel moet worden uitgegeven. Reserves
geven zekerheid voor de toekomst. Maar actuele problemen vragen nu om oplossingen. In
2019 was wat geld over, maar het college wil de
bestemming daarvan pas bij de begroting (eind
van 2020) vaststellen. Raad en college zijn nog
niet uitgesproken hierover, dus het komt nog
eens terug in de carrousel.

Programmarekening en
Perspectiefnota
Ofschoon er een fractie was die betoogde dat ook
andere waarden, zoals ecologie, een rol moeten
spelen in de besprekingen, ging dit onderwerp
toch vooral over geld. Want de raad moet voor de
Programmarekening beoordelen of hij tevreden
is waarop het college het afgelopen jaar haar
werk heeft gedaan. En over de Perspectiefnota
moet de raad zich uitspreken over de voorlopige
plannen voor het komende jaar.
Het blijkt dat er telkens onverwachte tekorten
ontstaan. Vooral in het sociaal domein. Daar is
wel geld voor begroot (structureel), maar omdat
er tekort ontstaan, moet er onverwacht geld bij
(incidenteel). De raad wil daar wel een keer van
af en vraagt zich af wat er mankeert en of hij wel
'in control' is. Het college gaf een extern bureau
opdracht om daar nu eens onderzoek naar te
doen. Het college wil overigens, bij monde van
portefeuillehouder Julius Lindenbergh, flink
structureel bezuinigen, want er dreigen weer
tekorten te ontstaan. Raadsleden snappen dat,
maar wijzen er ook op dat op wettelijke taken
niet kán worden bezuinigd, bijvoorbeeld in

Bomenkader en essentaksterfte
De raad lijkt zich in detail bezig te willen houden
met dit onderwerp. Dat leverde al een heleboel
documenten op en nu was een carrouselvergadering van anderhalf uur ingepland. Dat leverde
ook veel woorden op, maar bleek nog te weinig
tijd te bieden. Dit onderwerp komt dus terug.
Voor veel inwoners is de bomenrijkdom van
de stad een belangrijk punt en dus zorg en
aandacht waard. Het Bomenkader geeft voor
langere tijd antwoord op de vraag hoe we als
stad met het 'staande hout' willen omgaan. De
raad toetst of de gemeente zich voldoende aan
het kader houdt. Tussen kaders en uitvoering is

ruimte voor verschil van inzicht. Tegelijkertijd
gaan deze besprekingen over de aanpak van
de essentaksterfte. Veel essen worden gekapt,
maar niet iedereen heeft dezelfde criteria over
wanneer het nodig is. Ook weer ruimte voor
verschil van inzicht. De raad is een vertegenwoordiging van de stad en dus pluriform, want
zoveel mogelijk stemmen in de stad moeten
vertegenwoordigd worden. Daarom zijn verschillen van inzicht en mening juist dé kwaliteit van
een gemeenteraad. En dus kost het soms wat
meer tijd om eruit te komen.

was er een pittige discussie over een veld zonnepanelen naast Almere Buiten, moeten er nu
meer van dat soort velden komen? Of willen we
meer windmolens op Almeerse grond. Vinden
we biomassa een goede (tijdelijk) oplossing.
Gaan wijken van het gas af en hoe dan? Volg
deze beraadslagingen en u weet precies waar
de ideologische verschillen van de verschillende
raadsfracties zitten.

Extra: Dinsdag 2 juni
Er is/was een extra Politieke Markt op
dinsdag 2 juni. Vanwege Pinksteren werd
deze krant op vrijdag 29 mei al gedrukt.
We konden u over de agenda dus niet
informeren en ook niet over de uitkomsten.
Voor actuelere informatie is er het
Raadsnieuws, de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw raad.
https://mailchi.mp/almere/raadsnieuws
of gebruik de QR-code om naar die aanmeldpagina te gaan.

Regionale Energie Strategie
Ook voor deze vergadering was bijna anderhalf
uur ingepland. Dit onderwerp gaat niet alleen
over onze stad, maar over de hele regio. Nu ja,
dat zag u al aan de titel. Het gaat nog om een
concept strategie. In het najaar moet er écht
een worden ingeleverd bij het Rijk, maar vóór
1 juni zou het concept aangeboden moeten
worden. Dat rekken we een beetje op, want de
bespreking werd niet afgerond en komt nog
een keertje terug in de carrousel. De raad praat
erover hoe wij als Almere een bijdrage leveren
aan het regionale plan en daar zitten echt wel
belangrijke punten bij. Bijvoorbeeld: onlangs

DE AGENDA VAN DE RAAD
goed aan de pols houden op dit onderwerp.
Het presidium observeert dat het rapport een
goed compleet beeld geeft van de uitvoeringspraktijk. Net als in veel andere steden is sprake
van een toename van de vraag naar hulp en
dus ook naar de kosten ervan. Het college wil
van de raad horen hoe hij tegen de resultaten
aankijkt. En daarnaast vraagt het college hoe
de raad voortaan geïnformeerd wil (blijven)
worden over de ontwikkelingen.

Motie over Floriade
De Floriade staat op de agenda. Het houdt de
gemoederen bezig, in de stad én in de raad.
Op 14 mei bracht een bestuurlijke verkenner
(H. van Dorenmalen) rapport uit met drie
scenario's voor het vervolg van de Floriade:
gecontroleerde afbouw, uitstel of een aangepaste vorm. Op die dag en op de 19e sprak de
raad er al over. Het college heeft aangegeven
waarschijnlijk vrijdagmiddag 29 mei met een
raadsvoorstel te komen. (Dat is dus nadat deze
editie van de krant is geschreven.). Maar een
van de fracties vindt het niet nodig daarop te
wachten en heeft al een motie ingediend om te
kiezen voor gecontroleerde afbouw. Daarover
wordt gesproken.

Rapportage Jeugdwet
Elk halfjaar rapporteert het college over de
uitvoering van de Jeugdwet. Deze bespreking
gaat over de rapportage tweede helft 2019. Dat
we dat elk half jaar doen, is omdat de raad daar
speciaal om had gevraagd. Hij wil de vinger

Meerjarenprogramma FVA
Onder de noemer Almere2.0 werken de provincie, het Rijk en de gemeente aan een gezonde
groei van Almere. In 2013 werd een gezamenlijk fonds ingesteld, het Fonds Verstedelijking
Almere (FVA), zodat er ook geld is om wat te
kunnen doen. Het fonds is niet alleen een pot
geld, maar ook een organisatie die met een
meerjarenprogramma aan projecten te werkt.
Het klinkt best een beetje abstract allemaal,
maar het is eigenlijk heel concreet. Want het
gaat over bijvoorbeeld het stadshart, circulaire

economie en energie, cultuur en toerisme of
wonen. Of de verbinding met Amsterdam, wat
dacht u daar van. Elk jaar wordt het meerjarenprogramma geactualiseerd en nu gaat de
bespreking over de periode 2021-2025. Ter
voorbereiding van de bespreking maakten de
programmamedewerkers een reeks filmpjes
waarin ze de vragen en denkrichtingen heel
prettige kenbaar maken.
Kijk op https://publicaties.almere20.nl/
wp-content/uploads/2020/05/1214-Almere2.0-technische-toelichting-2e-tranche-mjp.pdf
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