
raadvanalmere.nl

Actualiteiten
Het actualiteitenhalfuur is bedoeld om actuele 
onderwerpen snel bespreekbaar te maken voor de 
raad. De onderwerpen worden meestal heel kort 
van tevoren bekend (diezelfde middag 12:00 is 
de uiterste inleverdatum) en een collegelid komt 
-soms mede namens andere portefeuillehouders- 
antwoorden geven. Behalve de aanvrager kunnen 
ook de andere raadsleden meepraten over de 
kwestie. Het actualiteitenuur is voor de raad een 
fantastisch instrument om snel op de hoogte te 
komen. Maar dat is het voor u ook. Want in een 
paar minuten tijd bent u op de hoogte van wat er 
speelt. Vorige week waren er twee onderwerpen.

Situatie grote jeugdinstellingen
Uit diverse landelijke bronnen blijkt dat grote 
jeugdzorginstellingen door de coronacrisis finan-
ciële problemen voorzien. Een van de fracties in 
Almere wil weten of het college hiermee bekend 
is en of zij iets van plan is om mogelijke proble-
men voor Almeerse klanten te voorkomen. De 
wethouder kon in één ronde duidelijkheid geven. 
Er zijn geen problemen bekend, behalve een 
eerdere; de Hoenderloo groep die gaat sluiten. De 
Almeerse jeugdzorg is regionaal georganiseerd 
en de wethouder zegt zeker in gesprek te gaan 
wanneer dat nodig is. Op een vraag van een 
ander raadslid antwoord de portefeuillehouder 
dat de Almeerse kinderen die bij de Hoenderloo 
groep zitten allemaal in andere instellingen zijn 
ondergebracht. 

Wachten coronatest
Het is volop in het nieuws: er worden zoveel 
coronatests aangevraagd, dat de GGD’s in heel 
Nederland het niet aankunnen. In Flevoland 
kan de wachttijd anderhalve week bedragen en 
soms worden aanvragers naar een GGD buiten 
Flevoland gestuurd. Een fractie vraagt het college 
om een mening en risico-analyse. En of ze actie 
wil ondernemen. De portefeuillehouder geeft 
aan dat de aanvragen met 25 % zijn gegroeid. De 
GGD Flevoland werkt aan het inrichten van een 
vierde testlocatie, maar vooralsnog is de laborato-
riumcapaciteit om de testen te verwerken de echte 
bottleneck. Het college is met diverse partijen in 
gesprek, maar, zo zegt de wethouder, feitelijk niet 
aan zet. In een tweede vraag dringt een raadslid 

aan op een actievere houding, omdat een paar 
dagen thuis moeten wachten grote invloed kan 
hebben op bijvoorbeeld de onderwijs. De wet-
houder is het ermee eens, maar constateert dat 
het niet aan raad of het college is, maar aan de 
veiligheidsregio om hier actie te ondernemen. 

Debat bezuinigingen welzijnswerk
In de Programmabegroting wordt 1,5 miljoen 
bezuinigd op welzijnswerk. De raad heeft wel 
bedongen dat hij wordt betrokken in het nieuwe 
Welzijnskader voordat bezuinigingen in 2021 
worden doorgevoerd. Dat is nog niet gebeurd. 
Maar er vinden al wel bezuinigingen plaats. 
Voor enkele partijen was dit reden om in actie 
te komen. Er zijn schriftelijke vragen gesteld en 
nu is er een debat aangevraagd. Actuele aanlei-
ding is de voorgenomen bezuinigingen op de 
jeugdlanden. De raad maakt zich zorgen over 
hoe en waar er precies bezuinigd gaat worden en 
sommigen willen daarover kunnen meepraten. 
Ook komt het idee voorbij of via de subsidie 
invloed kan worden uitgeoefend. Maar, zo stelt 
de wethouder, strikt genomen kan dat niet, want 
het is aan de maatschappelijke instellingen zelf 
om te beslissen hoe ze hun activiteiten uitvoeren. 

Campus in de binnenstad
De Esplanade, het winkelcentrum op het gebogen 
maaiveld, het stationsgebied; allemaal in het 
oog springende onderdelen van het centrum. 
Maar aan de zijkant, of achterkant, ervan ligt 
een strook die nadere ontwikkeling behoeft. 
Althans, dat stelt het college voor. Het gaat om de 
Landdrostdreef en de percelen daarnaast. U wist 
al dat hier wat staat te gebeuren, want gebouw 
De Voetnoot maakt hier deel van uit en onlangs 
kwam in het nieuws dat Windesheim op die plek 
een nieuw schoolgebouw voor 6000 studenten 
wil neerzetten. Eerder werd al bekend dat op de 
parkeerplaats naast de Voetnoot een woontoren 
komt. Dat is dus het plan Campusontwikkeling 
binnenstad: een nieuw hogeschoolgebouw op de 
plaats van de Voetnoot, het bouwen van 1000 
tot 1500 woningen op het Festivalplein en het 
transformeren van de Landdrostdreef van een 
moeilijk oversteekbare weg naar een prettige 
stadsstraat. Oogmerk is dat dit hele gebied in 
de toekomst veel meer een onderdeel is van het 
stadscentrum én dus veel meer door het publiek 
te gebruiken is. Het plan is voor u, beste lezer en 
inwoner van onze stad, zéér de moeite waard om 
te lezen. Het totaal aantal pagina’s is beperkt en 

de presentatie geeft snel een mooi beeld van het 
plan. Bij de agenda van 3 september (Burgerzaal), 
vindt u alle stukken. 
Deze vergadering was een ‘technische bijeen-
komt’. Geen politiek nog, puur informatie opne-
men en kennis vergaderen. Enkele ambtenaren en 
de directeur van Windesheim gaven toelichtingen 
op de plannen. De raadsleden stelden vragen. 
Het onderwerp is nog niet afgerond, dus gaat 
in de volgende vergadering door. Lees zelf ook 
het plan en luister de komende PM’s mee om 
te zien wat uw raad ermee doet.

Subsidieverordening 
Tal van organisaties in de stad ontvangen subsi-
die van de gemeente. Hoe dat in zijn werk gaat, 
is vastgelegd in een subsidieverordening. Die 
dateert uit 2011 en is aan herziening toe. Het gaat 
vooral om redactionele en technisch financiële 
aanpassingen. Oogmerk is om subsidies meer 
te laten aansluiten bij de werkelijke behoefte van 
de ontvangers en hoe zij over de uitgaven verant-
woording afleggen. Tussen 2011 en nu gebeurde 
op dit gebied al wel het een en ander. Er kwam 
een openbaar subsidieregister, zodat iedereen 
kan zien waar het geld naar toe gaat. Ook werd 
‘horizontaal verantwoorden’ ingevoerd, zowel 
door het college als door de raad. Bij een eerdere 
vergadering kwam een inspreker aan het woord 
en na bespreking werden acht amendementen 
ingediend. Een aantal zijn nogal technisch van 
aard en voor de doorsnee inwoner weinig inte-
ressant, maar er zijn er ook een paar die over 
ideologie gaan. Bijvoorbeeld om geen subsidie te 
verstrekken aan organisaties die het gebruik of de 
verkoop van bont in kleding als activiteit hebben. 
Ook zo kunnen politieke partijen proberen door 
middel van de subsidie hun idealen te bereiken. 
De stemming over de amendementen komt in 
de volgende vergadering.

De PM van 10 september zijn vooral voortzettingen van eerdere besprekingen, plus 3 nieuwe onderwerpen. Tja, soms heeft de raad veel woorden nodig om genoeg te weten te komen en om af 
te kunnen wegen en besluiten. Wel is er weer een actualiteitenhalfuur ingepland, dus doe daar uw voordeel mee. Tenminste, als er onderwerpen komen.
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