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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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Inspraak loont
Vorige week las u dat veel raadsleden in de vakantie actief waren gebleven, maar in de Politieke Markt van afgelopen donderdag stond de raad weer helemaal op scherp. En wat wakkerde de 
gedrevenheid zo aan: u, de inwoner! Want twee inwoners kwamen een petitie indienen, vier inwoners spraken bij besprekingen in en ook bij een van de videovergaderingen was er een inspreker. 
De raadsleden boden een luisterend oor, stelden verdiepingsvragen en vielen de insprekers soms direct bij. Er werden acties aangekondigd, bezoekafspraken gemaakt en voornemens gedeeld. 
Ook al maakt corona onze traditionele Politieke Markt (fysiek) onmogelijk, uw raad vindt oplossingen om tóch met u in gesprek te blijven. Lees op gemeenteraad.almere.nl/invloednu hoe u 
invloed kunt uitoefenen.
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Vlak na aanvang van de vergadering in de 
Burgerzaal viel de live-uitzending uit. Uiter-
mate vervelend, temeer omdat de vergadering 
juist deze keer met extra camera’s en bedie-
ningsapparatuur (op afstand) door de kijkers 
beter gevolgd kon worden. Het lag echter niet 
aan de techniek in Almere, die werkte prima, 
dus de opnames zijn goed gelukt en kunnen 
binnenkort worden teruggekeken.  

Petitie bomenkap Westerdreef
Meer dan 1200 handtekeningen, gebundeld 
in een plastic mapje en met een corona-proof 
handschoen overhandigd, kwamen de petiti-
onarissen uit Almere Haven aanbieden. Erbij 
een korte bevlogen toespraak over de groene 
bomenlaan die de Westerdreef nu is, over 
het (niet) betrekken van de omwonenden en 
over hun passie voor hun stad. De aanbieders 
maakten duidelijk dat de petitie méér dan al-
leen handtekeningen bevat, maar ook tal van 
opmerkingen en suggesties van de onderteke-
naars. Presidiumvoorzitter Willem Boutkan, 
die namens de raad de petitie in ontvangst 
nam, zegde toe dat de raad deze inbreng 
van de omwoners hogelijk waardeert en er 
zorgvuldig kennis van gaat nemen. Niet alleen 
daarom, maar ook omdat een aantal fracties 
eerder al bedenkingen tegen de bomenkap 
had aangevoerd, krijgt dit onderwerp zeker 
nog een vervolg.

Actualiteitenhalfuur
Meteen na het zomerreces wilde de raad per 
se een aantal actuele onderwerpen snel be-
spreken met de portefeuillehouder. Daarom 
geen halfuur, maar vijftig minuten verga-
dertijd. En dat was nodig ook. Het eerste 
onderwerp was de bomenkap Westerdreef. 
Dat sloot dus meteen aan op de petitie. Het 
tweede onderwerp ging over de kennelijke 
(niet-)naleving van de mondkapjesplicht in 
het openbaar vervoer in onze stad. En tot slot 
werd gesproken over het slachten van lamme-
ren van Stichting Stad en Natuur. Het actua-
liteitenhalfuur is een prachtige bespreekvorm, 
waarin de voors en tegens van een onderwerp 
helder worden. Vooral omdat de verschillen-
de zienswijzen, de verschillende aspecten en 
de verschillende belangen aan bod komen. 
Precies zoals het in een gemeenteraad hoort: 
een goed gesprek van goed geïnformeerde 
mensen met verschillende meningen. Wilt u 
de uitkomsten weten: bekijk de uitzending op 
almere.notubiz.nl. Maar omdat de live-uit-
zending daar was misgegaan, komen de opna-
men pas na een paar dagen online.

Mobiliteitsvisie
Ook in de Burgerzaal klinkt de hartstochtelij-
ke inbreng van een inwoner. Die wil elek-
trisch (op zelf opgewekte stroom) gaan rijden, 
maar kan de auto niet in de voortuin krijgen 
(waar het laadpunt zit), omdat er stukje 
openbaar groen voor zit. De gemeente werkt 
er niet aan mee om deze energiemaatregel 
mogelijk te maken. Dat is haar goed recht, 
maar het blijkt dat niet zozeer deze wens zelf, 
alswel de behandeling van de aanvraag vragen 
van de raad leidt. Hier schoot de raad in zijn 
element. Hij luistert naar de signalen van de 
inwoners en springt niet zozeer in de bres 
voor een individuele wens, maar voor de ma-

nier waarop de gemeente met haar inwoners 
en hun initiatieven omgaat. Diverse raadsle-
den vallen de inspreker bij en één signaleert 
dat in de in aantocht zijnde Omgevingswet 
staat, dat initiatieven van inwoners als extra 
waardevol moeten worden aangemerkt. Na-
tuurlijk besprak de raad daarna tal van andere 
onderwerpen uit de mobiliteitsvisie en ook dit 
onderwerp krijgt zeker een vervolg, er zijn al 
vijf moties/amendementen aangekondigd.

Ambachtsmark
Heel ingewikkeld is het eigenlijk niet, lijken 
de drie insprekers in de raadzaal te vertellen. 
De gebiedsvisie om van het bedrijventerrein 
Ambachtsmark een woongebied te maken 
is zo slecht niet, maar hou de maximale 
bouwhoogte gewoon op de vijf jaar geleden 
vastgestelde hoogte en betrek de omwonen-
den. De indruk moet niet gewekt worden dat 
de inwoners hier ‘niets’ willen, integendeel, 
investeer in Haven, maar respecteer de kwali-
teit van de oorspronkelijk stedenbouwkundige 
opzet. Net als bij het onderwerp bomenkap 
Westerdreef klinkt de geestdrift voor het 
stadsdeel Haven in hun inbreng door; groen, 
dorps, laag(bouw). De raadsleden lijken het 
in hun eerste reactie op de gebiedsvisie veelal 
met de insprekers eens te zijn: er is enthousi-
asme voor de herontwikkelingsplannen, maar 
er wordt gezocht naar een manier om de 
bewoners tegemoet te komen. Volgende week.

Herziening subsidieverordening
Tijdens de videovergadering over de herzie-
ning van de Algemene Subsidieverordering 
sprak de directeur van Welzijnsstichting De 
Schoor tot de raad. Zijn inbreng maakte 
wat los bij de raad, hem werden veel vra-
gen gesteld en de aandachtspunten zongen 
langere tijd door in de bespreking. Vooral 
drie discussiepunten beheersten het gesprek: 
de egalisatiereserve (simpel gezegd: een deel 
van de subsidie van het ene jaar door mogen 
schuiven naar een volgend jaar), de automa-
tische loon- en prijscompensatie en de mate 
waarin de circa 400 subsidie-ontvangende 
instellingen in Almere zijn betrokken bij de 
herziening. Participatie dus. 
Door tijdgebrek kon de portefeuillehouder 
eigenlijk alleen op het eerste punt reageren 
en signaleerde dat maatwerkafspraken per 
instelling/organisatie kan, maar dat het ook 
rechtsongelijkheid in de hand werkt en veel 
ambtelijke capaciteit kost. Dit onderwerp 
komt op een volgende PM terug.

Stimuleer lokale inkoop
Dan was er nog een motie uit de raad die 
(samengevat) het college oproept om de amb-
tenaren te stimuleren om gemeentelijke inko-
pen zoveel mogelijk lokaal te doen. Die motie 
kon op brede sympathie rekenen. Maar dat 
gold niet voor één van de onderdelen ervan, 
namelijk om daar jaarlijks een prijs voor uit te 
reiken. Niet omdat ze het de ambtenaren niet 
gunnen, maar omdat het ingewikkeld is om 
die inspanning te wegen. Een van de raads-
leden merkte nog fijntjes op dat een soortge-
lijke motie eigenlijk elk jaar opnieuw wordt 
ingediend, maar dat het resultaat uitblijft. 
Hij riep het college op er nu maar eens werk 
van te maken. En anders gaat hij volgend jaar 
tegen stemmen. Dus.
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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. 

GEMEENTERAAD - Woensdag 24 juni 2020 Pagina 17raadvanalmere.nl

Met deze informatiepagina wil de Raad van Almere u op de hoogte houden. Het is een kleine selectie van wat er is gebeurd of gaat gebeuren. De pagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door het team van de griffie, maar 
er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u reageren, stuur gewoon een e-mail. Meedenken of -praten? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief en/of het raadspanel. Reageren, aanmelden, meedoen: raadsgriffie@almere.nl

BESPROKEN IN DE RAAD

RAADSNIEUWS

DE AGENDA VAN DE RAAD

raadvanalmere.nl

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. 

GEMEENTERAAD - Woensdag 24 juni 2020 Pagina 17raadvanalmere.nl

Met deze informatiepagina wil de Raad van Almere u op de hoogte houden. Het is een kleine selectie van wat er is gebeurd of gaat gebeuren. De pagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door het team van de griffie, maar 
er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u reageren, stuur gewoon een e-mail. Meedenken of -praten? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief en/of het raadspanel. Reageren, aanmelden, meedoen: raadsgriffie@almere.nl

BESPROKEN IN DE RAAD

RAADSNIEUWS

DE AGENDA VAN DE RAAD
Er is geen plaats meer voor de agenda in deze editie, we verwijzen naar de agenda op notubiz. Wij wilden u deze week vooral laten weten hoe energiek en gemotiveerd uw raad weer aan de 
slag is gegaan. En hoe belangrijk en waardevol uw inbreng is voor deze ‘gekozen burgers’ die een brug vormen tussen de stad en de gemeente. Via deze weg spreekt de raad daar nogmaals haar 
dankbaarheid voor uit. 


