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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

DE AGENDA VAN DE RAAD

Opvolging van moties
Een motie die de raad aanneemt, roept het col-
lege op om iets te doen (of te laten). Maar het 
is een oproep, geen verplichting. Meestal volgt 
het college de oproep wel op en rapporteert er 
dan na een tijdje over. Maar het college kan ook 
besluiten een motie niet snel of helemaal niet 
op te volgen. Dan kan de raad het college op 
het matje roepen en eventueel politieke acties 
ondernemen. In het zwaarste geval door een 
motie van wantrouwen aan te nemen, waardoor 
een onwillige wethouder moet vertrekken. Zo’n 
vaart loopt het gelukkig zelden. Duidelijk is: 
moties zijn heel belangrijke instrumenten voor 
de raad om invloed uit te oefenen. Een paar 
weken geleden werd tijdens een raadsbespreking 
bekend dat het college voornemens was om 
twee moties (nog) niet uit te voeren. De raad 
kwam daarachter omdat hij daarom vroeg. En 
dat maakte ineens iets duidelijk: waarom zijn er 
voor het indienen van moties (door de raad) wel 
regels, maar voor de opvolging door het college 
niet. Da’s gek, als de raad een motie aanneemt, 
dan moet hij daarna maar afwachten wat het 
college ermee doet. Of hij moet na een tijdje 
zélf vragen om opheldering. Het ziet ernaar uit 
dat dat nu gaat veranderen.
Donderdag werd gesproken over een initiatief-
voorstel waarin het college wordt opgeroepen 
om voortaan binnen 13 weken opvolging te 
geven aan een motie en dat ook te laten weten. 
Althans, het college moet in die tijd begonnen 

zijn met de uitvoering. Óf ze moet laten weten 
waarom (nog) niet. Niet iedereen vindt het een 
goed plan, maar de meeste raadsleden kunnen 
het initiatief wel waarderen. De voorzitter van het 
college, burgemeester Weerwind, deed nog een 
extra aanbod. Het college gebruikt voor zichzelf 
een overzicht van uit te voeren moties en stelt 
nu voor dat overzicht ook aan de agenda van de 
Politieke Markt toe te voegen. Niet alleen de raad, 
maar ook alle inwoners kunnen dan gemakkelijk 
volgen hoe het met de besluiten van de raad 
afloopt. Goeie zaak voor de stad.

Kabelbaan
Deze besprekingen was weinig verrassend. 
Vorige keer bleek al dat de meeste raadsleden 
die kabelbaan wel zien zitten. Er waren wel 
tegengeluiden, maar hun motie om het gedoog-
besluit af te keuren haalde geen meerderheid bij 
de stemming. Tijdens plenair, diezelfde avond, 
werd namelijk over die motie én het raadsvoorstel 
al meteen gestemd. Uitkomst: de raad stemt in 
met de verklaring van geen bedenkingen. Het 
plan gaat nu het vergunningstraject in. 

Besluitvorming
Over 11 onderwerpen nam de raad een besluit. 
Dit waren ze:
• Raadsvoorstel Tiende wijziging Algemene 

plaatselijke verordening 2011 redactionele 
correctie (RV-55) AANVAARD

• Motie vreemd aan de orde van de dag PvdA: 
Geef statushouders kansen op de arbeidsmarkt 
(RG-247) AANGENOMEN

• Amendement SP: Teruggestort geld van de 
OFGV besteden aan aanpak asbestdaken (RG-
272) VERWORPEN

• Raadsvoorstel Resultaatbestemming 2019 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek (RV-53) AANVAARD

• Motie vreemd aan de orde van de dag NIDA 
Almere, PvdA en Partij voor de Dieren: 
Openbare invalidentoiletten en verschoontafels 

voor beperkten (RG-249) AANGENOMEN
• Motie NIDA Almere: Rookvrij Almere; 

Rookvrije Generatie (RG-277) VERWORPEN
• Motie NIDA Almere: Verbod alcoholreclame 

in Almere onder de loep nemen (RG-278) 
VERWORPEN 

• Amendement VVD en SP: Participatie aanpak 
niet vaststellen (RG-283) AANVAARD

• Raadsvoorstel Participatie-aanpak bij 
Gebiedsontwikkeling (RV-58) AANVAARD

• Motie Partij voor de Dieren en Respect Almere: 
Geen gedoogbesluit Kabelbaan Floriade (RG-
284) VERWORPEN

• Raadsvoorstel Ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen voor kabelbaan op Floriadeterrein 
(RV-56) AANVAARD

U vindt dit natuurlijk ook 
op notubiz. Maar wij willen 
graag van u weten of u het 
op prijs stelt dat wij dit 
op deze manier bekend 
maken. Laat weten via:  

Webinar
U leest hierboven het overzicht van de besluit-
vorming. Wellicht is het u duidelijk. Maar het is 
ook mogelijk dat u niet helemaal snapt wat er is 
gebeurd bij het Raadsvoorstel Participatie-aanpak. 
Eerst staat er een motie, die is aanvaard, en daar-
na het raadsvoorstel, die is ook aanvaard. Hoe 
zit dit? Zo zijn er wel meer vragen te bedenken 
over hoe het in het lokale bestuur werkt en hoe 
het er in onze Politieke Markt in het bijzonder 
aan toe gaat. In de tweede helft van oktober 
organiseert de griffie daar een of meer webinars 
over. U kunt gratis deelnemen. U krijgt (online) 
een korte presentatie over de werkwijze en de 
instrumenten (waaronder uw invloed!) en praat 
daarna mee met andere aanwezige inwoners, 
raadsleden en ondersteunende ambtenaren. Na 
een uurtje weet u ineens véél meer. 

Data en tijden zijn nog niet 
vastgesteld, wij laten ons 
leiden door uw voorkeu-
ren. Meldt u dus voorlopig 
aan, dan krijgt u later een 
gerichtere uitnodiging. 

Almere voor iedereen
Op 22 september j.l. werd dit actieprogramma 
voor inclusie, diversiteit en emancipatie in het 
college aangenomen. Nu wil zij daarover de raad 
informeren. Deze gespreksvorm ‘informeren’, 
betekent dat raad en portefeuillehouder kennis 
brengen en halen over het onderwerp. Dat gezegd 
hebbende, er is best een punt van aandacht, zo 
observeert het presidium. Namelijk dat de raad 
nu wordt geïnformeerd, nadat het programma 
al is vastgesteld. Waarom niet vooraf?

Programmabegroting
Nou, daar gaat’ie dan. De programmabegroting 
staat weer op de agenda. Steevast een pittig 
onderwerp voor de raad, want het gaat over veel 
geld en over de verdeling daarvan. Steevast is het 
budget kleiner dan de vraag en (steevast) komt de 
raad met een hele rij amendementen en moties 
om de door de college opgestelde verdelingen bij 
te sturen. Net als met de miljoenennota van het 
Rijk, wordt de begroting op het laatste moment 
openbaar gemaakt. Namelijk om 19:00 uur 

diezelfde avond. De politici krijgen de stukken 
een paar uur eerder De bespreking op de 8e is 
alleen nog maar een technische toelichting. De 
portefeuillehouder biedt formeel de begroting 
aan en een deskundige ambtenaar geeft er een 
toelichting op. Raadsleden stellen alleen nog 
maar vragen, de politiek komt nog niet aan bod. 
Dat gebeurt later in de maand. 
In de tussentijd gaan wij u op andere wijze dan 

normaal informeren. In de voorgaande jaren 
was de bespreking van de Programmabegroting 
voor veel inwoners en organisaties aanleiding 
om naar de Politieke Markt te komen. Dat kan 
nu niet en daarom spant de raad zich extra in 
om dat te compenseren. Vanaf volgende week 
informeren wij u hier uitgebreider over. Eerst 
maar even horen wat het college van plan is. Live 
meeluisteren kan: almere.notubiz.nl.


