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Besproken op 2 juni

Interpellatie schietincidenten
De burgemeester is portefeuillehouder op 
het gebied van (onder meer) veiligheid en 
kwam dus naar de raad om te praten over de 
herhaalde schietincidenten. Hij sprak wel met 
meel in de mond, zoals hij het zelf zei, want 
hij wilde politie-onderzoeken niet in de wielen 
rijden door er teveel over te zeggen. Heel veel 
verheldering kwam er dan ook niet, maar de 
meeste raadsleden vertrouwen wel op de aan-
pak. We moeten als relatief nieuwe stad niet de 
criminaliteit van oudere steden binnen laten, 
maar het tot dusver redelijk veilige karakter 
van Almere behouden. In de raad leeft ook 
brede ontevredenheid dat de politiesterkte de 
laatste acht jaar niet is meegegroeid met de 
stad. Raadsfracties en de burgemeester gaan 
dit met 'Den Haag' bespreken. 

Concept RES
De meningen lopen niet zo ver uiteen over hoe 
Almere gaat bijdragen aan de regionale energie 
strategie (RES). Dat is niet verwonderlijk, want 
deze energie strategie is een optelsom van beleid 
dat in Almere en andere Flevolandse gemeenten 
al is vastgesteld. Toch was er een tweede bespre-
king nodig. In de eerste bespreking waren alle 
fracties al aan de beurt geweest. Ze kregen nu 
de kans voor een tweede vragen- en antwoord-
ronde. Veel nieuws -ten opzicht van vorige 
week- kwam er niet aan bod. Er werden flink 
wat moties aangekondigd over uiteenlopende 
onderwerpen die samenhangen met het RES 
en de energietransitie van fossiele brandstoffen 
naar duurzame energie. Die worden volgende 
keer besproken.

Bomenkader
Elke boom die gekapt wordt, is er een teveel. 
Zo zou je het standpunt van een aantal fracties 
kunnen samenvatten. Andere fracties vinden 
daarentegen dat kappen best mag, met een 
weloverwogen beheersbeleid. Dat beleid is er; 
het staat in het Bomenkader. De bomenbescher-
mers willen het beleid dus eigenlijk aanpassen, 
maar er zijn ook stemmen die vinden dat je 
dat als raad niet moet doen. Want dat beleid is 
eerder in samenspraak met de stad vastgesteld. 
Snapt u nu dat dit een lastig onderwerp is? 

Het gaat niet alleen over het beheer van onze 
bomen en de essentaksterfte, maar ook over 
de democratie. De raad is als democratische 
vertegenwoordiging bevoegd om beleid bij te 
stellen, maar ziet zichzelf voor de vraag gesteld 
of hij dat op deze manier wil.

Afvalprobleem; einde 
aan verrommeling
Iedereen in de stad én in het stadhuis is het er 
wel over eens dat de dumpingen van afval écht 
niet kunnen. Behalve dan de stadsgenoten die 
dit onverkwikkelijke gedrag vertonen. Aan de 
antwoorden die het college op eerdere schrif-
telijke vragen had gegeven, had de raad niet 
genoeg. Vijf fracties agendeerden het onderwerp 
en een zesde diende meteen een motie in. In 
de gesprekswijzer stond dat de raad zich kon 
uitspreken over de verrommeling en aan het 
college kon aangeven welke oplossingen hij 
verwacht. Maar heel wat raadsleden kwamen 
ook met praktische suggesties en ideeën over 
hoe het probleem aan te pakken. 

Besproken op 4 juni

Floriade
Donderdagmiddag gaven enkele functionarissen 
van de Floriade een presentatie en beantwoorden 
ze vragen van de raad over het evenement. Het 
was een technische toelichting. Geen politiek 
dus, maar de raad zo goed mogelijk informeren. 
Dat  helpt de raadsleden om zo goed mogelijke 
afwegingen te maken. 

Het politieke gesprek, waarin de verschillen 
van mening in de raad kenbaar worden, vond 
diezelfde avond plaats in de raadzaal. Er ston-
den twee onderwerpen geagendeerd. Er is een 
motie ingediend door drie fracties, waarin wordt 
voorgesteld om te stoppen met de Floriade. En 
er is een raadsvoorstel van het college, waarin 
wordt voorgesteld om door te gaan. Die tegen-
gestelde koersen werden in één vergadering 
nog niet voldoende besproken. Alle fracties 
hadden hun inbreng, maar het college heeft 
nog niet op vragen kunnen reageren. Daarom 
gaat het aanstaande dinsdag 9 juni in een extra 
vergadering door.

De Floriade en het kabelkastje
De vergadering zou 's middags om 16:00 
starten. Helaas werd het wat later. Want de 
raad wilde dat inwoners konden meekij-
ken. Vlak voor aanvang lukte ineens het 
uitzenden niet meer. In allerijl werd de 
uitzending naar de Facebookpagina van de 
raad gestuurd. Na een kwartiertje vertraging 
konden we alsnog beginnen. Nu gaan we 
de complotdenkers onder u teleurstellen: 
nee, het was geen digitale sabotage, maar 
gewoon een haperend kabelkastje in het 
stadhuis. Nadat die gevonden was kon 's 
avonds de Politieke Markt gewoon weer 
via Notubiz de uitzending in.

Meerjarenprogramma FVA
Hoe ontwikkelt Almere zich de komende 
jaren. Rijk, provincie en gemeente werken 
daarvoor samen in  Almere2.0 en in het Fonds 
Verstedelijking Almere wordt geld gereser-
veerd om die ontwikkeling te helpen. In een 
meerjarenprogramma benoemt Almere2.0 
de sleutelprojecten en hangt er prijskaartjes 
aan. De raad moet ermee instemmen. In de 
vergadering leek voldoende draagvlak voor de 
gemaakte keuzes. Maar de raad ervoer ook dat 
hij weinig voorbereidingstijd had gekregen. 
Ook leefde de vraag hoeveel invloed de raads-
leden nu eigenlijk (nog) kunnen uitoefenen 
op een panklaar programma dat door het Rijk, 
de provincie én de gemeente al is gemaakt. 
Eén fractie kondigde een amendement aan, 
namelijk om sport toe te voegen als één van de 
pijlers van ontwikkeling. De behandeling van 
het meerjarenprogramma is in feite afgerond, 
maar dat amendement wordt nog besproken. 

Goud in Almere
Waardig oud worden in de stad is het overkoe-
pelend doel van dit 'doorbraak-dossier' van het 
college. Dat is best een vage doelstelling, want 
wat is waardig? Het was niet het enige woord 
dat voor verschillende uitleg vatbaar was. In de 
vergadering ging het over netwerksamenwer-
king, regie, coördinerende rol en eindverant-
woordelijkheid. Verschillende raadsleden geven 
er verschillende betekenissen aan. Duidelijk is 
dat college én raad het onderwerp erg belang-
rijk vinden, maar welke rol de gemeente moet 
nemen is minder duidelijk. Ouderenzorg is 
geen gemeentelijke taak, maar hoort bij de 
zorginstellingen. Deze bespreking was een 
consultatie, het college wil de mening van de 
raad weten om verder te kunnen gaan. Welnu, 
dat kan. Er werd wel een motie aangekondigd 
met daarin de vraag of de wethouder haar visie 
kenbaar wil maken. 
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BESPROKEN IN DE RAAD

DE AGENDA VAN DE RAAD
Agenda 11 juni

Het wordt een moties- en amendementenavond. In drie (virtuele) zalen tegelijk komen er over vijf onderwerpen tientallen aan bod. Het gaat over de Perspectiefnota, de concept Regionale Energie 
Transitie, het Actieplan Veiligheid, het Bomenkader en de essentaksterfte en tot slot: over afval en een einde te maken aan verrommeling. Omdat er op dinsdag de 9e nog een extra vergadering 
is bijgekomen, kan het zijn dat deze lijst nog veranderd. Hij zou bijvoorbeeld kunnen worden uitgebreid met het onderwerp Floriade. Maar bij het maken van deze uitgave weten we dat nog niet.


