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Woonvisie  
Over de Woonvisie wil de raad nog een besluit 
nemen voordat de zomervakantie begint. Na ruim 
een jaar wachten toonde de raad zich verheugd 
dat die visie er nu is en het plan kan ook op 
veel steun vanuit de raad rekenen. Wat niet wil 
zeggen dat raadsleden geen aanleiding zagen 
om bij te sturen. Inmiddels zijn er 17 moties/
amendementen ingediend.  

Tevredenheid was er dat het college in de 
Woonvisie een ambitieuzer aantal te bouwen 
woningen noemde dan in het concept: 24.500 
moeten er in de komende tien jaar bij komen. 
Daarentegen was een aantal raadsleden minder 
gelukkig met de 'visie' in het document, of beter 
gezegd: het tekort daaraan. Een noemde het 'eer-
der een bouwplan' dan een toekomstvisie, omdat 
er onvoldoende antwoorden zijn op de vraag welke 
problemen we in de toekomst onderkennen en 
wat deze Woonvisie daar aan doet.   

Het gesprek waaierde vervolgens uit in een heel 
diverse reeks onderwerpen: participatie, inbrei-
ding, tijdelijke woningbouw, doelgroepen of de rol 
van lokale ontwikkelaars. Alle fracties kwamen in 
hun eerste termijn aan het woord, maar de wet-
houder was nog niet klaar met de beantwoording. 
Dus volgende week dinsdag begint de vergadering 
met de rest van de beantwoording en daarna 
volgt nog een tweede termijn voor de raad. Als 
het vlot gaat, bespreekt de raad aansluitend de 
17 ingediende moties/amendementen, maar er 
is goeie kans dat er ook op donderdag nog wat 
besproken moet worden. Bedoeling is in elk geval 
wel dat op donderdagavond tijdens de plenaire 
vergadering een besluit wordt genomen.    

Afvalsysteem  
De gemeente -en dus ook de raad- is al een paar 
jaar aan het worstelen met de afvalinzameling en 

-verwerking in de stad. Hoe moet het gescheiden 
worden, hoe verreken je de kosten, hoe krijg je de 
inwoners bereid om mee te doen? Eigenlijk wachtte 
de raad al vier jaar op een voorstel van het col-
lege, maar toen dat in april van dit jaar verscheen 
was de raad maar weinig enthousiast. En uit de 
reacties in de media blijkt, dat ook de inwoners er 
ongelukkig mee waren. Hoe nu verder?  

Kracht van de stad 
Inwoners uit de Sieradenbuurt en Filmwijk 
mengen zich met een (burger)initiatief in de 
dialoog. Over een burgerinitiatief dat door 
voldoende inwoners is ondertekend moet de 
raad praten én besluiten. Dus stond het op de 
agenda. De initiatiefnemers wonen in wijken waar 
geëxperimenteerd is met een andere vorm van 
afvalinzameling, namelijk PMD+. PMD betekent 

plastic- en metaalverpakkingen en drankkartons. 
De + staat voor restafval. Dat betekent dus dat 
PMD en restafval in één container gaan. Het afval 
wordt achteraf gescheiden bij de afvalverwerker. 
De initiatiefnemers spraken bij de vergadering in. 
Hun voorstel is goed onderbouwd en bijzonder 
waardevol is ook de praktische ervaringen die 
ze deelden. Hun inbreng werd bijzonder hoog 
gewaardeerd en het voorstel zelf werd door een 
aantal fracties meteen omarmd: 'vanaf morgen 
invoeren', klonk het. Andere fracties waren wat 
terughoudender.   

Afwegen 
De rol van de raad is om een goede afweging 
te maken tussen verschillende oplossingen. 
Daarvoor heeft de raad nodig dat het college 
goed en volledig overzicht geeft van de voor- en 
nadelen en van de kosten van de verschillende 
oplossingen. Dat is nu (nog) onvoldoende het 
geval en de raad vindt dat hij daarom niet in 
de positie is gebracht om de beste keuze te 
kunnen maken. Misschien is PMD+ wel de 
beste oplossing, maar de raad wil het ook van 
de andere mogelijkheden weten. Daarom werd 
een motie ingediend die het college nu oproept 
te doen wat ze eigenlijk al eerder had moeten 
doen: de verschillende scenario's overzichtelijk 
in beeld brengen. Er staat overigens ook in 
waar de raad in november 2019 al om had 
gevraagd: namelijk de effectiviteit en efficiency 
van de eigen organisatie te onderzoeken. 
Dat had het college in het voorstel van april 
namelijk nog niet meegenomen. De motie 
werd met ruime meerderheid aanvaard. Het 
college moet ermee aan de slag en meteen na 
de zomer rapporteren.  

Noot bij de foto: afvalscheiding aan de bron.
Het afvalsysteem is een serieus onderwerp en de raad 
gaat er serieus mee om, maar wij durfden ons zo vlak 
voor het reces wel een grapje permiteren. 

Participatienota 
Hoe inwoners betrokken worden bij de ontwik-
keling in de stad, is omschreven in de partici-
patienota uit 2013. Dit is ook een onderwerp 
waar college en raad sinds 2018 over praten. 
In de raad (en de stad) wordt namelijk gevoeld 
dat het nu onvoldoende goed gaat. Vier fracties 
brengen nu vaart in de actualisatie van de nota 
door een initiatiefvoorstel in te dienen. Al meteen 
bij aanvang bleek dat de meeste raadsleden hier 
wel akkoord mee willen gaan. Sterker nog, een 
flink aantal wil daar in een raadswerkgroep aan 
meewerken. Volgende week donderdag neemt 
de raad hier een besluit over.  

Rekenkamer 
Tijdens de plenaire vergadering stonden als eerste 
de benoeming van de directeur van de Almeerse 
Rekenkamer en de leden van de kennisraad op 
de agenda. De rekenkamer onderzoekt of de 
gemeente Almere de afgesproken doelen haalt, 
haar geld zo slim mogelijk inzet en volgens de 
regels handelt. De Rekenkamer doet dat onafhan-
kelijk. De heer dr. Scott Douglas is voor een vaste 
periode benoemd door de gemeenteraad, maar 
besluit zelfstandig welke thema’s hij oppakt en 
wat hierover gemeld kan worden. Hierdoor kan 
de rekenkamer waar nodig kritisch zijn richting 
de gemeente. De kennisraad bestaat uit enkele 
raadsleden die (onder meer) het werk van de 
rekenkamer volgt. 
Lees meer over rekenkamer (en ombudsman) 
op de website. https://gemeenteraad.almere.nl/ 
gemeenteraad/rekenkamer-en-ombudsman/  

Na deze benoeming werd over negen onderwer-
pen digitaal gestemd en dat verliep feilloos en 
snel. Wist u dat u die uitslagen heel gemakkelijk 
kunt opzoeken. We maakten er een instructie-
filmpje over. https://vimeo.com/430651224  

Agenda's 30 juni en 2 juli

De komende week weer twee Politieke Markten. 
Dat zijn dan ook meteen de laatste voor het 
zomerreces. Op donderdag worden er nog heel 
wat besluiten genomen, daarna komt de raad 
pas weer 20 augustus bijeen. Zoals gebruike-
lijk wil de raad zoveel mogelijk onderwerpen 

afronden en staan er ook zaken op de agenda 
die het college nog wil afronden.   

Dinsdag zijn er vervolgbesprekingen over de 
rapportage jeugdwet, de woonvisie, het afval-
systeem en de nota parkeernormen. Allemaal 
onderwerpen die nog moeten worden afgerond. 
Ook zijn er dinsdag twee Floriade-onderwerpen. 

Donderdag volgen het actieplan veiligheid, de 
wijziging van de APV en verschillende moties 
vanuit de raad (o.a. het experiment wietteelt). 
Voor de rest ligt de agenda  nog open, want 
er is ruimte vrijgehouden om onderwerpen te 
kunnen afronden. Hoe dan ook worden er bij 
de plenaire vergadering vanaf 23:00 nog enkele 
belangrijke besluiten genomen.  
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