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Campus in de binnenstad
Dit project is voor de tweede keer ‘technisch 
toegelicht’. De raad sprak met ambtenaren 
over deze ontwikkeling in het stadshart. Puur 
over de inhoud. De ideeën-uitwisselingen en 
meningsvorming zijn nog niet aan bod geweest, 
dus zeg maar: nul politiek tot dusver. Maar het 
belang van zo’n technische toelichting is wel heel 
groot. Raadsleden zijn immers gekozen burgers, 
inwoners als u, maar ze moeten wel uitermate 
belangrijke beslissingen (voor u) nemen. Het 

is dus belangrijk voor ze om te begrijpen wat 
zo’n project inhoudt: stedenbouwkundig, maat-
schappelijk én financieel. Of wat er nog meer bij 
komt kijken. Die technische ronde is nu klaar. 
De politieke bespreking gaat beginnen.

Kijk voor de andere onderwerpen de uitzendingen 
terug op almere.notubiz.nl
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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

Tegelijk drie videovergaderingen én een fysieke in de raadzaal. Het ging over acht onderwerpen in de carrousel en daarna was er de plenaire video-raadsvergadering met besluitvorming. Alleen omdat 
drie van de vier ‘zalen’ video-meetings waren, was deze avond anders dan normaal. Maar de hoeveelheid spreektijd en werk is weer helemaal van vóór corona.

De blik vooruit
De raad krijgt elke week opnieuw een hele rij 
onderwerpen voor z’n kiezen. En ook al zijn 
er soms meer of lange besprekingen, het gaat 
allemaal in een flink tempo. Tegelijk moeten 
de raadsleden ook vooruit kijken, want er zijn 
ook altijd grote onderwerpen die wat meer 
voorbereidingstijd vragen, maar die nog niet op 
de agenda staan. We sommen er hier vijf op. U 
kunt ze meestal zelf ook vinden op agenda van 
de laatste dinsdag van de maand. Dat is geen 
vergaderagenda, maar alleen een overzicht van 
wat er komen gaat.

Detailhandelsvisie
Afgezien van onze dagelijkse boodschappen in 
de supermarkt, doen we inkopen bij luxe win-
kels, speciaalzaken, tuincentra en bouwmarkten. 
Soms winkelen we dicht bij huis, soms in een 
ander stadsdeel. Het is geen toeval waar al die 
winkels staan. De gemeente wil een evenredige 
spreiding van winkels over de stad en het juiste 
winkelaanbod op de goede plaats. Dat betekent 
bijvoorbeeld: één supermarkt in de buurt en 
dichtbij, grote meubelzaken bij elkaar op wat 

meer afstand. In een detailhandelsvisie legt 
de gemeente die ideeën vast, zodat iedereen 
voor de groei van de stad of herinrichting van 
gebieden weet wat waar kan. Er is een nieuwe 
detailhandelsvisie (2020) en de raad moet 
daarmee instemmen. Maar voordat hij dat doet 
zal het college eerst moeten uitleggen waarom 
bepaalde keuzes zijn gemaakt.  
 

Participatie-aanpak 
Gebiedsontwikkeling
Stel: ergens in de stad zou iets gebouwd kunnen 
worden. De afdeling gebiedsontwikkeling van de 
gemeente bereidt zo’n project dan voor. Het is 
vanzelfsprekend dat inwoners daarbij betrokken 
worden. De vraag is alleen: hoe? In het voorstel 
Participatie-aanpak bij Gebiedsontwikkeling stelt 
het college aan de raad heel precies voor hoe de 
afdeling Gebiedsontwikkeling (vandaar met een 
hoofdletter) dat wil gaan doen. Een overzich-
telijk stroomdiagram maakt de verschillende 
processen duidelijk. Uiteindelijk zijn niet de 
procesafspraken, maar de uitvoering ervan het 
belangrijkste. Wanneer dit onderwerp op de 
agenda komt, gaat de raad daar scherp op letten.

Herziening welzijnsbeleid
Bij het vaststellen van de Programmabegroting 
2020 is afgesproken dat het welzijnsbeleid 
van de gemeente beter moet aansluiten bij de 
behoefte van Almeerders en de actuele ontwik-
kelingen in het sociaal domein. Het moet ook 
toekomstbestendiger. Daarnaast is vastgesteld 

dat er 0,5 miljoen moet worden bezuinigd 
in 2021. In maart stuurde het college al een 
raadsbrief over hoe zij dat wilde doen, maar 
door corona liep het behoorlijk anders. Het 
college wil nu de raad informeren over wat wel 
is gedaan en hoe het verder gaat. 

Cultuurhuis Almere Buiten
Aan het Baltimoreplein in Almere Buiten staat 
een groot gebouw waar het Erfgoedhuis in zit 
en een vestiging van de Nieuwe Bibliotheek. U 
kent het vast wel, er ligt een reuzegroot groen 
knuffelkonijn op het dak te dutten. Er staan ook 
wat ruimtes leeg. Het gebouw is grotendeels 
eigendom van de gemeente. Het college stelt nu 
voor om hier een cultuur- en ontmoetingshuis 
van te maken. Dat zou mooi aansluiten bij de 

andere plannen voor dit gebied: er komt een 
hotel, de parkeerplaats van de Action wordt 
aangepakt; het hele Baltimoreplein (met bus-
baan) gaat op de schop. In het voorstel somt 
het college op waarom het Cultuurhuis een 
goed idee is en ze maakt de kosten inzichtelijk.

Planning en control cyclus
Elk jaar opnieuw, u weet het intussen wel. In 
het voorjaar de Perspectiefnota (de richting) 
en in het najaar de Programmabegroting (de 
werkelijke plannen voor het volgende jaar) en 
dan na de jaarwissel de Programmarekening 
(de verantwoording over het jaar ervoor). 
Deze jaarlijkse cyclus vraagt veel van de tijd 
en expertise van de raad. Het gaat over geld, 
maar eigenlijk gaat het meer over de stad als 
geheel. De financiën maken zichtbaar waar 
de gemeente mee aan de slag is of gaat om 
onze stad steeds beter te maken. Logisch dus 
dat volksvertegenwoordigers hier hun invloed 
willen aanwenden om hun idealen te verwe-
zenlijken. En het is ook steevast een tijd dat de 
raad extra veel contact heeft met de stad, want 
inwoners laten van zich horen als ze vinden 
dat het anders moet. Gelukkig maar. U vindt 
al deze stukken online en handig bij elkaar op 
https://almere.pcportal.nl.

Op de agenda staan enkele vervolgbesprekingen van vorige week en diverse moties die niet een reactie zijn op een collegevoorstel, maar vanuit de raad zélf komen (‘moties vreemd aan de orde van 
de dag’ heet dat voluit). Het gaat vaak om onderwerpen die in de stad spelen en waar raadsleden wat aan willen doen. En niet zelden hebben inwoners de raad geattendeerd op een onderwerp. Heeft 
u een punt van aandacht, neem contact op met een van de raadsleden of hun medewerkers (de griffie). De raad is blij met uw inbreng.

Het Raadsnieuws online
De inhoud van deze raadspagina verschijnt 
ook wekelijks in een emailnieuwsbrief: het 
Raadsnieuws. U ontvangt die al op zaterdag-
ochtend en vaak zitten er handige linkjes in, 
die wij u in de krant niet kunnen meegeven. 
U kunt zich voor het Raadsnieuws helemaal 
zelf aanmelden (en ook weer afmelden als u 
dat wilt). Uw gegevens worden alleen voor 
dát doel gebruikt en verder met niemand 
gedeeld. Eerdere edities en het aanmeldfor-
mulier van het Raadsnieuws vindt u hier: 
https://mailchi.mp/almere/raadsnieuws


