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De agenda's van de afgelopen PM's lijken best 
wel een beetje op elkaar. Diverse onderwerpen 
komen telkens terug. Dat zijn dan ook niet de 
gemakkelijkste en de raad neemt daarom de 
tijd om ze goed met elkaar te bespreken. Op 
dinsdag waren er carrouselvergaderingen en 
op donderdag besluitvorming over veel van de 
dinsdag-onderwerpen. 

Floriade
Naar aanleiding van de uitbraak van het coro-
navirus, vond het college het verstandig om te 
laten uitzoeken welke gevolgen de pandemie 
voor het Floriade evenement kan hebben. Al 
eerder had de raad (in meerderheid) besloten 
de Floriade in Almere te houden. De vraag was 
nu niet zozeer of en hoe het evenement moet 
worden ingevuld, maar of de corona-uitbraak een 
streep door de plannen kon halen. Een externe 
verkenner deed dat onderzoek en concludeerde 
dat aan een aantal voorwaarden nog moest 

worden voldaan, maar dat het evenement wél 
succesvol kan plaatsvinden. Het college volgde 
het advies van de verkenner en stelde de raad 
voor om door te gaan. In de besprekingen ging 
het echter over meer dan alleen corona. De kos-
ten, risico's en opbrengsten, het imago van de 
stad, hoe het proces tot dusver verlopen is, dat 
en nog veel meer kwam allemaal voorbij en dat 
is goed. Want doordat het college zo intensief 
van gedachten wisselt met de raad, kan zij de 
zorgen van de raadsleden meenemen in de 
verdere ontwikkeling van het project. Diverse 
fracties diende moties of amendementen in, die 
werden allemaal behandeld en daarna kwam het 
raadsvoorstel van het college in stemming. Met 
31 stemmen voor en 14 tegen werd het voorstel 
om door te gaan met de Floriade aangenomen. 
U vindt de uitslag niet met een taartdiagram 
op notubiz, want het was een hoofdelijke stem-
ming. Elk raadslid sprak in de videovergadering 
zijn stem in de camera uit. 

Bomenkader en essentaksterfte
Ook dit onderwerp is uitvoerig besproken. 
Enkele partijen hebben zich heel sterk gemaakt 
om het kappen van bomen in onze stad zoveel 
mogelijk in te perken. Er waren acht moties/
amendementen ingediend en besproken. Bij de 
stemming op donderdag werden zeven daarvan 
verworpen. Wat overigens niet betekent dat het 
college zich de zorgen niet aantrekt. De raad 
heeft altijd invloed. Het raadsvoorstel zelf werd 
met ruime meerderheid aangenomen. Het col-
lege gaat dus wel door op de ingeslagen weg.

Wijziging 9e APV
Vermeldenswaardig is dit onderwerp, omdat 
het vooral over de versterkte gebedsoproep 
ging. Enkele weken geleden was dat nogal een 
ding. In de carrouselbesprekingen ging het veel 
over de uitleg van de term gebedsoproep. Of 
dat nu klokgebeier is of een stem die oproept 
tot samenkomst of een stem die oproept om te 
aanbidden. Alleen, voor de regelgeving maakt 
het niet veel uit. Wettelijk zijn zowel het luiden 
van klokken als het laten klinken van een stem 

toegestaan. Op 30 juni wordt het onderwerp 
nog een keer besproken.

Opvang daklozen
Hoe de raad zijn contact met de stad mee-
neemt het stadhuis in, is perfect geïllustreerd 
met dit onderwerp over daklozenopvang. Een 
groep raadsleden (verkennersgroep Publiek 
Verantwoorden) sprak vorig jaar met het Leger 
des Heils over dit onderwerp. Ze hoorden 
hoe het in de dagelijkse praktijk gaat en wat 
er nodig is om het beter te doen. De verken-
nersgroep rapporteerde dat aan de rest van de 
raad. En dit resulteerde in drie moties. In het 
kort geformuleerd: meer samen met partners 
optrekken (vooral met Leger des Heils), méér 
met maatwerk voor doelgroepen werken en 
Almeerders voorrang verlenen. De eerste twee 
moties werden ruim aangenomen, maar de 
derde niet, dat kan niet, want wettelijk heeft 
iedereen gelijke rechten. Door het directe contact 
tussen raad en stad is duidelijk geworden wat 
nodig is. De raad heeft ervoor gezorgd dat het 
college daarnaar handelt.

Een drukke week was het voor de Raad van Almere. Twee Politieke Markten, met op donderdag een lange plenaire vergadering waarin meer 
dan 60 besluiten moesten worden genomen. Dat koste 3,5 uur. Voorzitter Weerwind sloot de videovergadering rond half één 's nachts. Dat was 
laat, maar toch nog eerder dan velen hadden verwacht. Uw raad stemt in Almere in een mix van digitaal en stemkaarten en dat kan snel. Lees 
hieronder waarover het ging, maar eerst ...

Tip 1: Stemuitslagen
Wilt u weten hoe uw raad gestemd heeft, dat kunt u dat heel gemakkelijk zien op almere.notubiz.nl. Bekijk het instructiefilmpje: 
https://vimeo.com/430651224

TIP 2: Lokale democratie
De rijksoverheid maakte een digitale tentoonstelling over de lokale democratie na 1945. Een leuke en voor velen zeer herkenbare geschiede-
nis met interviews, leuke foto's en bekende namen als Drees, de Dolle Mina's en Deetman. En natuurlijk ook Douwe Elzinga, die als voorzit-
ter van de staatscommissie Dualisme en lokale Democratie aan de wieg stond van onze eigen Almeerse Politieke Markt. Neem een kijkje: 
https://kennisopenbaarbestuur.nl/het-geheugen-van-bzk/lokale-democratie/

Agenda 25 juni

Burgerinitiatief Afvalsysteem
Een tijdje geleden kwam het college met het 
idee om het de inzameling van afval anders in 

te richten. Dat plan kon niet op veel enthousi-
asme rekenen in de raad en het ging terug naar 
het college. Inwoners van de Filmwijk en de 
Sieradenbuurt dienden zelf een burgerinitiatief 
in over hetzelfde onderwerp. Ze vestigen de 
aandacht op enkele andere steden, waarin het 
afval niet door de inwoners wordt gescheiden, 
maar achteraf door de afvalverwerker. Dat zou 
goedkoper kunnen zijn én tot betere scheiding 
leiden. Het houdt Almeerders ook bezig, ze 
stuurden brieven naar de raad en meer dan 
12.000 inwoners ondertekenden een petitie. 
Initiatiefnemers, raad en college gaan er samen 
over praten. 

Woonvisie
Eindelijk is hij er dan, de Woonvisie. Het college 
had zich voorgenomen die al een jaar geleden 
aan te bieden. Dit was in de raad al enkele malen 
aanleiding tot discussie. Nu is er, zo vlak voor 
het zomerreces, eigenlijk te weinig tijd om dit 
goed te bespreken, maar het presidium wilde 
aan dit onderwerp toch voor de vakantie begin-
nen. Dat het na het zomerreces doorgaat is 
heel waarschijnlijk, want het is een belangrijk 
beleidsdocument en er is veel te bespreken. 
Lees de leeswijzer maar eens en zie wat het 
presidium aan observaties deelt. 
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