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BESPROKEN IN DE RAAD

RAADSNIEUWS

DE AGENDA VAN DE RAAD

Het was de 600e Politieke Markt. Behalve dat wij 
er in de krant en het Raadsnieuws extra aandacht 
aan besteedden en er heel kleine gebakjes waren, 
ging het jubileum onopgemerkt voorbij. De 
meeste raadsleden vergaderden immers vanuit 
huis (op video) en wie er in het stadhuis was, 
was gewoon aan het werk. En bij één vergadering 
werd het nog een latertje ook

Campus in de binnenstad Linda
Wie aan dit raadsvoorstel denkt, denkt ook meteen 
aan de Voetnoot. Ofschoon het plan veel meer 
omvat en er ook meer dan 1000 woningen in 
zitten, zijn het vooral het oude CKV-gebouw en de 
huidige gebruikers daarvan wat de gemoederen in 
beweging brengt. Na twee technisch-inhoudelijke 
bijeenkomsten, sprak de raad er twee weken terug 
in eerste termijn over. Dat betekent dat elke fractie 
er zijn zegje over kon doen en andere fracties 
kunnen daar meteen vragen over stelden. Het 
is de eerste verkenningsronde om te peilen hoe 
andere raadsleden naar het onderwerp kijken. 
Omdat die eerste termijn niet door alle fracties 
kon worden benut, kregen zij vorige week eerst 
gelegenheid dat te doen. 

Wat blijkt; de raad is behoorlijk kritisch op het 
voorstel van het college. Dat gaat niet alleen over 
de Voetnoot en over de plaats waar Hogeschool 
Windesheim het nieuwe gebouw wil bouwen, 
maar ook over de financiering en de grondex-
ploitatie. Bijvoorbeeld: een parkeerplaats ver-
dwijnt, daar komen dan geen inkomsten meer 
uit. Maar stukken grond kunnen ook worden 
uitgegeven aan een ontwikkelaar en dat levert 
weer geld op. Ook is het de vraag of Almere van 

het Rijk subsidie kan krijgen. Een probleem is 
dat in dit raadsvoorstel alles in elkaar grijpt en 
er voor de raad eigenlijk maar twee opties zijn: 
akkoord of niet akkoord. Na de fracties gaf de 
portefeuillehouder antwoord op alle vragen die 
ze in die twee vergaderingen voorbij had horen 
komen. Al met al was daar al ruim anderhalf 
uur mee gemoeid. De voorzitter stelde voor de 
vergadering even te schorsen. Daarna ontstond 
het idee om het voorstel door het college te laten 
aanpassen. Dat is beter dan het met een hele reeks 
moties en amendementen om te buigen. Raad en 
portefeuillehouder spraken daarna nog wel lang 
door over de gewenste aanpassingen. Mooi is dat 
daarbij óók een van de suggesties van een van de 
insprekers in werd genoemd: het overkluizen van 
het bestaande Voetnootgebouw. Het college gaat 
nu een nieuw raadsvoorstel maken en laat daar 
ook de door de raad én de insprekers ingebrachte 
aandachtspunten in meewegen.

Participatie-aanpak
Dit onderwerp gaat erover hoe een gemeentelijke 
afdeling moet omgaan met participatie en hoe-
veel geld daaraan mag worden uitgegeven. Het 
gaat over de afdeling Gebiedsontwikkeling. Dat 
zijn dus de mensen die in onze stad de plannen 
maken over waar, wat en hoe te bouwen. Een 
gewichtig onderwerp, want het gaat over ons 
aller stad. Als je dan bedenkt dat het regelmatig 
voorkomt dat portefeuillehouders erkennen dat 
‘de communicatie beter had gekund’, snapt u 
dat de raad dit bijzonder serieus neemt. En dan 

is communicatie nog maar een klein stukje van 
de participatie. Toch was de raad er best wel snel 
uit. En dat komt omdat de raad eerder al in een 
amendement had vastgesteld dat geen geld aan 
participatie moet worden besteed, zonder dat 
er eerst over een duidelijk en structureel parti-
cipatiebeleid is gesproken. En op dit moment is 
de raad bezig met het maken van precies zo’n 
beleidstuk: de participatienota.
Kortom, zegt de raad, een goed idee om die afde-

ling zo te laten werken, interessant om kennis van 
te nemen, maar dit gaan we nu niet vaststellen, 
want we maken eerst die participatienota af. 
Komt er dan in de tussentijd geen participatie 
met inwoners? Jawel, de afdeling moet gewoon 
aan de slag met de plannen: betrek de inwoner.

Kabelbaan Floriade
Om die kabelbaan op tijd af te krijgen, moet de 
raad er wel toestemming voor geven (met een 
verklaring van geen bedenkingen). En het college 
wil het met een gedoogbesluit mogelijk maken 
dat er snel begonnen wordt. De raad sprak erover 
en kwam er vrij snel uit. De meesten vinden dat 
die kabelbaan er gewoon bij hoort, doe maar. 
Maar er zijn er ook die zich zorgen maken over 
de effecten van de bouw op het milieu of het 
risico dat er juridische procedures komen. De 
portefeuillehouder vond dat de milieu-effecten 
voldoende in kaart gebracht waren en de risico’s 
goed afgedekt. Hij maakte zich geen zorgen. Toch 
komt er een motie waarin een fractie oproept het 
gedoogbesluit van het college af te keuren. De 
verklaring van geen bedenkingen én de motie 
komen deze week aan bod. 

Kostenbeperking jeugdhulp
De gemeente voorspelt een flink tekort op de 
jeugdhulp in de komende jaren. Het college 
liet twee bureau’s onderzoeken doen en wil 

nu met de raad in gesprek over maatregelen 
die genomen zouden kunnen worden. Ook wil 
ze horen of de raad het met het college eens is 
over hoe de jeugdhulp anders moeten worden 
georganiseerd. En tenslotte vraag het college aan 
de raad hoe hij op de hoogte wil blijven van de 
ontwikkelingen en resultaten. 

Moties
Wie het raadsnieuws een beetje volgt, weet dat er 
kortgeleden nogal geagiteerd gesproken werd over 
aangenomen moties die door het college (nog) 
niet werden uitgevoerd. Strikt genomen kan dat. 
Een motie roept op om iets te doen, maar houdt 
geen verplichting voor het college in. Toch is het 

vreemd dat in het Reglement van Orde van de 
raad wel staat hoe een raadslid een motie moet 
indienen, maar niet hoe het college met de 
uitvoering moet omgaan. Met als gevolg dat de 
raad het college actief in de gaten moet houden 
en moet vragen hoe het met de uitvoering gaat. 
Dat kan beter, vond één van de fracties en die 
stelt nu in een motie voor om het om te draaien.
Dit is het voorstel: als een motie door de raad 
wordt aangenomen, dan moet het college die 
binnen 12 weken uitvoeren en ook binnen die 12 
weken daarover met een raadsbrief rapporteren. 
Ook als het college een motie niet of niet op tijd 
kan uitvoeren, moet zij binnen 12 weken een 
raadsbrief sturen. 

Het raadspreekuur is terug, lees het op onze speciale pagina’s over invloed. Nu, in tijden van corona, steekt de raad nadrukkelijker dan ooit zijn hand uit om met u in contact te blijven. Daarom 
maakten wij opnieuw twee extra pagina’s om u te informeren. Laat van u horen.


