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BESPROKEN IN DE RAAD

DE AGENDA VAN DE RAAD

Actualiteitenhalfuur: 
Oostvaardersdiep
De bewonersvereniging van de woningen bij 
gemaal de Blocq van Kuffeler roeren zich op 
social media. Door werkzaamheden aan de Grote 
Vaartweg zijn ze wekenlang niet via die route 
bereikbaar. De bewoners melden dat ze niet 
(tijdig) zijn geïnformeerd en er geen alternatieve 
routes staan aangegeven. De raad pikte het bericht 
op en agendeert het voor het actualiteitenhalfuur. 
De portefeuillehouder erkende de hinder en bood 
zijn excuses aan voor gebrekkige communicatie. 
De raad drong erop aan dat de gemeente inwo-
ners structureel beter gaat betrekken en vroeg 
of het college daar extra inspanning op wilde 
leveren. De wethouder gaf aan dat de gemeente 
de communicatie met inwoners echt wel, en 
steeds scherper op het netvlies heeft.

Campus in de binnenstad
De voorgaande twee besprekingen hierover 
waren inhoudelijk-technisch van aard, bedoeld 
om raadsleden correct en volledig te informeren. 

Leest u vooral de observaties van het presidium. 
U vindt die in de gesprekswijzer bij de agenda 
(almere.notubiz.nl) van de 17e. Vanavond stond 
de politieke bespreking gepland. Maar het begon 
met de inbreng van inwoners. Vier insprekers 
voerden het woord over -zonder uitzondering- 
de Voetnoot. Het hele plan is uitdagend en 
veelbelovend, maar dit onderdeel lijkt de stad 
pijn te doen. De insprekers benoemden de 
architectuur-historische waarde, de waarde van 
het persoonlijke kunst- en cultuuronderwijs dat 

er gegeven wordt en het belang van de levendig-
heidsmix van horeca en cultuur juist op die plaats, 
ín het stadshart. Ook toonden ze alternatieve 
oplossingen met daarbij de vraag: waarom niet? 
En dit zijn maar een paar van de ingebrachte 
aandachtspunten. Aan het eind van de inspraak 
werd een petitie overhandigd, ondertekend door 
bijna 2.500 inwoners. 
Het belang van zulke geluiden uit de stad kan niet 
onderschat worden. De kracht van het inspreken, 
vooral op zo’n prominente plaats in de raadzaal 
is groot. En als insprekers zich dan ook nog goed 
voorbereiden en hun onderwerpen op elkaar 
afstemmen, voegen ze kwaliteit en grote waarde 
toe aan de politieke beraadslaging. Ze helpen de 
raad bij het vormen van een mening en dragen 
daardoor bij aan een betere besluitvorming.
De raadsleden weten dat en handelen daarnaar. 
Ook nu luisterden ze aandachtig en stelden ver-
helderingsvragen. In de politieke bespreking ná 
de insprekers ging het daarna ook meteen over 
tal van andere inzichten en komt het totale plan 
meer in beeld. Niet alle fracties kwamen aan het 
woord, dus gaat het volgende vergadering verder.

Interpellatiedebat
Op vorige week woensdag, één dag voor de PM, 
werd de agenda aangepast. Reden daarvoor was 
de zorg van twee fracties over het niet uitvoeren 
van moties die op 2 juli door de raad waren aan-
genomen. Ook verbaasden deze fracties erover dat 
dit niet in de raad werd bekend gemaakt, maar 
dat het aan het licht kwam in de beantwoording 
van schriftelijke vragen. Het onderwerp van de 
moties was veiligheid, het ging in de ene over 
preventief fouilleren en in de ander om een wape-

ninleveractie. De burgemeester heeft veiligheid 
in zijn portefeuille en hij ging dus het debat aan 
met de raad. De portefeuillehouder hield vast 
aan zijn eerdere schriftelijke beantwoording en 
benadrukte dat hij zowel de onderwerpen als de 
raad bijzonder serieus neemt. 
Daarna ging het debat meer tussen raadsleden 
onderling en overheerste de vraag of het nu 
wel nodig was de burgemeester hierop aan te 
spreken. Het staat raadsleden vrij om in hun 
controlerende taak over alles met het college 
een debat aan te gaan. Anderzijds waren er 
raadsleden die vonden dat de burgemeester met 
voldoende goede argumenten kwam. Het ging 
er soms fel aan toe. Het bracht de voorzitter 
ertoe te observeren dat het misschien een goed 
idee is als sommige raadsleden weer eens een 
informele kop koffie met elkaar gingen drinken. 
Met inachtneming van de RIVM-richtlijnen wel 
te verstaan. Op de jubileumpagina’s schreven we 
al dat het persoonlijke contact tussen raadsleden 
écht een belangrijk ingrediënt is van het politieke 
bedrijf. Dit debat illustreerde dat.
Lees hier de beantwoording van de schriftelijke 
vragen: https://bit.ly/3hInw0v

Plenair
In ongeveer drie kwartier tijd nam de raad daarna 
over 23 onderwerpen besluiten. 

Op de pagina’s hierna staan we stil bij de 600e 
Politieke Markt, maar tijd om stil te staan met 
het werk is er niet. De agenda is gewoon gevuld 
en de onderwerpen zijn boeiend. Zoals gebrui-
kelijk komen een aantal onderwerpen terug op 
de agenda. Campus in de binnenstad en Gezond 
in Almere. Nieuw zijn de herziening welzijns-
beleid en de participatie aanpak bij de afdeling 
Gebiedsontwikkeling. In de vorige editie schreven 
we over deze onderwerpen als vooruitblik. Er is 
één nieuw onderwerp.

Kabelbaan
Vorige week stond dit onderwerp bijna op de 

agenda, maar het werd op het laatste moment 
‘teruggehaald’. Scherp oplettende lezers zagen 
dat in de onderwerpstekst van de wekelijkse 
nieuwsbrief de kabelbaan nog wel stond vermeld. 
Excuses daarvoor. Maar op de 24e wordt er echt 
over gesproken. Voor de Floriade Expo 2022 is 
bedacht dat een tijdelijke kabelbaan het noorden 
en zuiden van het terrein kan verbinden. Met 
een station bij de Steiger (vlak bij het Upcycle 
Centrum) en de andere op eiland Utopia, rei-
zen bezoekers door de lucht over de snelweg, 
de Floriade en het water. De Floriade vindt de 
kabelbaan een belangrijke aanwinst en om het 
op tijd af te krijgen moet er heel snel gebouwd 

worden. Alleen, in het bestemmingsplan is er 
geen ruimte voor, want toen was de kabelbaan 
nog niet bedacht. De raad moet daarom een ver-
klaring van geen bedenkingen afgeven, zodat er 
tóch gebouwd kan worden. Pas als dat is gebeurd, 
dan kan een vergunning worden aangevraagd. 
En die kan er niet eerder dan 6 december zijn. 
Dat is te laat. Daarom heeft het college gedoogd 
dat vooruitlopend op instemming van de raad 
met de werkzaamheden werd begonnen. Over 
dit alles gaat de raad met de portefeuillehouder 
in gesprek.

Gebouw Extravert 
Enkele lezers wezen ons erop dat in Buiten 
twee gebouwen Extravert heten. Dank voor 
uw alertheid. Het gebouw dat wij bedoelen 
aan het Baltimoreplein staat er al een tijdje. 
Daar zitten de Nieuwe Bibliotheek en het 
Erfgoedhuis in en dat moet het Cultuurhuis 
worden. Niet zo lang geleden kwam er een 
woongebouw aan het Rio de Janeiroplein 
met dezelfde naam bij. 


