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De raad kwam afgelopen week op dinsdag én 
op donderdag bijeen. Op dinsdag ging het over 
een paar pittige onderwerpen; de Woonvisie, 
de tussenrapportage uitvoering Jeugdwet, het 
vastgoed op de Floriade. De raad wilde over 
twee onderwerpen liever fysiek dan per video 
vergaderen. Eentje kan er in de raadzaal, maar 
in de andere, gebruikelijke vergaderzalen kan dat  
niet, want daar kan de afstand van 1,5 meter niet 
worden gehouden. Normaliter wijkt de raad dan 
uit naar de Burgerzaal, alleen daar was al de Keti 
Koti viering gepland. Daarom werd een van de 
open werkruimtes in het stadhuis omgebouwd 
tot tijdelijke vergaderruimte. In deze zaal kon 
zowel dinsdag als donderdag worden vergaderd. 
De donderdag stond voor een groot deel in het 
teken van het nemen van besluiten.

Woonvisie
Hoe gaat onze stad de komende 10 jaar verder 
groeien? Waar komen de huizen en wat voor 
soort huizen, voor wie? In de toekomst kijken is 

onmogelijk en voor de toekomst plannen maken 
is heel moeilijk. Behalve feiten en cijfers zijn ook 
meningen en politieke overtuigingen van invloed. 
Want wat is het beste voor de stad? Het is geen 
wonder dat college en raad over zo’n lastig vraag-
stuk veel te bepraten hadden. Ook zijn er binnen 
de raad veel verschillen van opvatting. Elke fractie 
wil de belangen van zijn kiezers terugzien in de 
plannen. Gevolg is dat uit de besprekingen bijna 
dertig moties en amendementen voortkwamen 

die de plannen van het college proberen bij te 
sturen. Bij de stemming bepaalt de meerderheid 
vervolgens wat werkelijk gebeuren moet. Na de 
stemmingen daarover kwam de Woonvisie zelf 
aan bod. Die werd met een ruime meerderheid 
aangenomen.

Supermarkten Oosterwold
Dat Oosterwold niet een doorsnee wijkje in een 
grote stad is, dat weet iedereen inmiddels. Maar 
de inwoners moeten wel boodschappen doen, 
dus is een supermarkt nodig. Meerdere onder-
nemingen willen zich daar wel vestigen. Maar 
de gemeente wil voorkomen dat er een hele rij 
supermarkten verschijnt, die ook nog eens handig 
dicht bij de snelwegen liggen. Het gevolg daarvan 
kan namelijk zijn dat andere supermarkten in de 
stad daar teveel concurrentie van ondervinden. 
Het college vraagt de raad een voorbereidings-
besluit te nemen, daarmee kunnen ongewenste 
ontwikkelingen maximaal 1 jaar worden tegen 
gehouden. Dat geeft de gemeente de tijd om 
samen met partners in Oosterwold plannen te 
ontwikkelen. De raad ging hierin mee.

Monteverdistraat
Waar in de muziekwijk voorheen een tuincen-
trum gevestigd was, verscheen een paar jaar 
geleden een fraai appartementengebouw. Ernaast 
bleef echter een stukje grond onbebouwd. Een 
projectontwikkelaar wil hier nu een kleinscha-
lig appartementengebouw op zetten. Met de 
omwonenden was overleg geweest, maar niet 
iedereen hoeft het ermee eens te zijn natuurlijk. 
In een eerdere carrouselbespreking kwamen 

zowel insprekers vóór als tégen aan het woord. 
De raad heeft een belangenafweging gemaakt, 
mag er gebouwd worden of moeten omwoners 
beschermd worden? Daarbij woog hij ook of er 
voldoende inspraak is geweest en of het nieuwe 
gebouw goed in de omgeving is ingepast. En 
ook al gaat het om weinig woningen, ook de 
woningnood weegt mee. De uitkomst is dat er 
gebouwd mag worden.

Geheimhouding
Er stond ook een onderwerpen over geheimou-
ding op de agenda waarover besloten moest 
worden. In het raadsvoorstel ‘Campus in de 
Binnenstad’, voor de vestiging van een hogeschool 
in het stadscentrum, zit een kosten-batenanalyse. 
Daar zit informatie in die de onderhandelingspo-
sitie van de gemeente kan schaden en dus stelt 
het college voor die informatie niet openbaar te 
maken. Nu is het uitgangspunt dat alle informatie 
openbaar moet zijn, tenzij er een dwingende 
reden is dat niet te doen. Daarom moet de raad 
(namens de inwoners) zo’n geheimhoudings-
voorstel bekrachtigen. Hij kon dat nu echter niet 
doen. Het dossier werd veel te kort van tevoren 
aan de raad aangeboden en het was voor raadsle-
den vrijwel onmogelijk er kennis van te nemen. 
Geheime stukken worden namelijk niet per mail 
gestuurd, maar liggen in een kluis in het stadhuis 
en kunnen alleen worden ingezien door erheen 
te gaan en ze daar te lezen. In een amendement 
stelde de raad voor het stuk tijdelijk geheim te 
houden en er in de eerstvolgende vergadering 
over te oordelen.

Nog even niet. Want de eerstvolgende Politieke 
Markt staat gepland op 20 augustus. De agen-
da is al wel vastgesteld, u vindt ‘m op notubiz, 
maar we informeren u later wel in de krant. De 
komende zes weken is de raad met reces. De 
raad volgt het ritme van de schoolvakanties. Dat 
is omdat veel raadsleden en fractieassistenten 
een gezin en een baan hebben. Velen gaan een 
paar weekjes op vakantie. Natuurlijk niet alle 
45 tegelijk, maar verspreid over die zes weken 
schoolvakantie. Daarom is het ondoenlijk om 
voldoende raadsleden voor besluitvormende 
vergaderingen bijeen te krijgen. 

Niet dat het bestuur van de stad nu stil staat. In 
de laatste weken persten college en raad er nog 
een hele waslijst aan onderwerpen doorheen. 
En dat zonder af te doen aan de kwaliteit van de 
besluitvorming. Over een van de onderwerpen 
werd in drie vergaderingen meer dan acht uur 
gesproken. Donderdagavond werd over bijna 
60 onderwerpen een besluit genomen, dus het 
college en de ambtelijke organisatie kunnen de 
hele zomer aan het werk blijven. Maar die gaan 
er natuurlijk ook wel even tussenuit. En dat is 
ze van harte gegund.

Op adem komen
Omdat er even geen Politieke Markten zijn, 
krijgen uw volksvertegenwoordigers gelegenheid 
voor de broodnodige rust. Zeker na de laatste 
weken, waarin vaak twee keer per week een 
Politieke Markt was en de politici veel dossiers 
moesten doornemen en extra fractievergaderin-
gen hielden om hun meningen af te stemmen. 
Een megaprestatie. Maar die eindspurt was 
nodig om een aantal belangrijke beslissing 
nog vóór het zomerreces te kunnen nemen. 
Vanwege de corona-uitbraak gingen in maart 
en april een aantal Politieke Markten niet door. 
Uw raad werkte op een schriftelijke manier wel 
op een aantal onderwerpen door. Maar in mei 
en juni voerden we digitaal vergaderen in en als 
een van de weinige raden het land, deden we 
dat ook nog eens parallel. Dat wil zeggen méér 
videovergaderingen tegelijk op één avond. Eind 
juni kwamen voor een aantal onderwerpen ook 
weer kleine groepen raadsleden fysiek bijeen voor 
vergaderingen. En dit soms ook weer tegelijk met 
videovergaderingen waaraan dan weer andere 
fractiegenoten deelnamen. 
Uw raad vond dit voorjaar een nieuw soort 
Politieke Markt uit: tegelijk videovergaderen, 
fysiek vergaderen én fysiek vergaderen waarbij 

ook raadsleden per video deelnamen. Het gevolg 
van alle extra inspanning is dat de raad in het 
eerste halfjaar per saldo het normale aantal 
vergaderuren heeft gemaakt en ook het aantal 

besluiten wijkt niet veel af van wat gebruikelijk 
was. Kortom, uw raad deed zijn werk. En nu 
even op adem komen. U hoort weer van ons in 
augustus.
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