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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

Detailhandelsvisie
In de vorige bespreking waren heel verschillende 
vragen gesteld. De wethouder ging nu op deze 
verscheidenheid aan onderwerpen in. Een paar 
pikken we eruit. Zo werd gesproken over de 
detailhandel in de Markerkant. Daar zijn de 
huren lager dan voor een winkel in de stads-
centra. Idee is om die vorm van concurrentie op 
termijn onmogelijk te maken. Niet iedereen is 
het daar nog over eens. Ook buigt de raad zich 
over de dure huren in het stadshart. Hoe schep 
je mogelijkheden voor kleine ondernemers voor 
wie die bedragen veel te hoog liggen. Gedacht 
wordt over een Circus Next Level, dus een nieuwe 

versie van de versmarkt Het Circus, die er vroeger 
was tussen Stadhuisplein en Grote Markt. Er 
komen moties en amendementen op het voorstel 
en daarover gaat de bespreking op 22 oktober.

Programmabegroting
De gemeentelijke begroting voor 2021 is aan de 
raad aangeboden. Sinds vorige week donderdag 
kunt u ‘m online inzien: https://almere.pcportal.
nl De besprekingen beginnen altijd met het helder 
krijgen van de uitgangspunten en doelen. Het 
gaat eerst over de inhoud. Dat noemen we tech-
nisch bespreken. Daarna komt de politiek en het 
maken van keuzes: waar gaat het geld naar toe? 
Dat gebeurt de komende weken. Afgesproken is 
dat de raad op 12 november hierover een besluit 
gaat nemen. 

Zelfbewoningsplicht
Een van de fracties diende een motie in over 
zelfbewoningsplicht. Bedoeling is om te voor-
komen dat investeerders woningen opkopen om 
bijvoorbeeld te verhuren. Daardoor blijven er 
minder woningen over voor woningzoekenden, 
bijvoorbeeld starters. Dit was een korte, maar 

vreemde vergadering en daarom willen we u 
dit even uitleggen. 
In de bespreking werd breed geconstateerd dat 
dit onderwerp al in een eerder aanvaarde motie 
op 2 juli feitelijk is besproken. Nu vinden vrijwel 
alle deelnemers het idee sympathiek, maar deze 
motie dus overbodig. Het college is er immers 
al mee aan de slag en doet al onderzoek naar de 
mogelijkheden en dat ook nog in een bredere 
opzet. Het gesprek ging daarom nauwelijks over 
de inhoud, maar vooral over de nodeloosheid 
van de motie en het gesprek zelf. Dat zo’n motie 
-kennelijk tegen de zin van de meesten- tóch op 
de agenda staat, komt omdat raadsleden het recht 
daartoe hebben. Hun democratisch recht. En dat 
is goed, omdat op die manier de inbreng van ieder 

raadslid, ongeacht plaats en positie aan bod kan 
komen. Er zit ook een keerzijde aan, want met 
zo’n bespreking zijn dan een aantal raadsleden, 
een portefeuillehouder, een voorzitter en een 
secretaris een tijdje zoet. Het is aan de raadsle-
den zélf om een afweging te maken tussen wat 
zij van belang achten en wat zij van hun collega 
raadsleden vragen. Als in een bespreking irritatie 
bij de andere raadsleden zichtbaar wordt, zoals 
in dit geval, was het kennelijk teveel gevraagd.

Besluiten
Initiatiefvoorstel PVV: 1e wijziging RvO voor de 
raad van Almere 2020’ (RV-60) AANVAARD 
Motie vreemd aan de orde van de dag NIDA 
Almere: Recht op voedselvoorziening (RG-282) 
VERWORPEN
Raadsvoorstel Instellen vertrouwenscommissie 
vacature griffier (RV-64) AANVAARD
Bekrachtiging geheimhouding raadsbrief 
Programmabegroting 2021 (RB-09) AANVAARD

Kijk in dit 1-minuut filmpje hoe u de stemuit-
slagen en stemverhoudingen kunt bekijken: 
https://vimeo.com/430651224

RAADSNIEUWS
De raad is deze week met reces. Een korte adempauze, zou je kunnen denken. Of een diepe ademhaling voordat de besprekingen over de Programmabegroting 2021 losbarsten.


