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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

Vorige week geen Politieke Markt, daarom nu 
alleen de agenda voor de 22e oktober.

Almere Buiten Centrum
Eind vorig jaar stelde de raad vier wensen en eisen 
vast voor de toekomstvisie voor Almere Buiten 
Centrum. Nu heeft het college een toekomstvisie 
opgesteld. Begin september hebben raadsleden 
een wandeling door het gebied gemaakt en zijn 
ze door betrokkenen bijgepraat. De raad heeft 
dus aangegeven wat hij wil, zich praktisch en 
met direct betrokkenen verdiept in de materie en 
gaat nu - met die vier criteria in de hand - toetsen 
of de visie voldoet.

Initiatiefvoorstel criminaliteit
Met enige regelmaat vinden criminele activi-
teiten in de stad plaats. Een deel daarvan hangt 
samen met georganiseerde criminaliteit. Eén 
fractie heeft nu het initiatief genomen om meer 
aandacht hiervoor te krijgen en de aanpak ervan 
te versterken. Dat gebeurt door middel van 
een initiatiefvoorstel. Dat gebeurt niet zo vaak. 
Meestal legt het college van B en W voorstellen 
aan de raad voor. Nu is het dus een raadslid dat 
zélf een raadsvoorstel indient. Maar vóórdat de 

raad hierover een besluit kan nemen, moet eerst 
het college hierover wensen en bedenkingen 
kunnen inbrengen.

Mondkapjes
Het is onvermijdelijk geworden: op tal van 
plaatsen moet je mondmaskers dragen. Voor 
minima in onze stad kan dat een financiële 
drempel zijn om nog de deur uit te kunnen gaan. 
Een fractie stelt nu voor, in een motie vreemd, 
om het college op te dragen om samen met 
maatschappelijke partner gratis mondmaskers 
beschikbaar te stellen aan de minima. Het idee 
is dat de kosten daarvan worden doorgegeven aan 
de Rijksoverheid als extra kosten wegens corona.

Tijdelijke woningbouw
Twee fracties agendeerden in het voorjaar van 
2019 (!)  een voorstel om tijdelijke woningbouw 
toe te staan op gronden in de stad die (nog) 
niet worden gebruikt. In het voorjaar van dit 
jaar liet het college weten dat ze op één van vier 
onderzochte locaties kansen ziet voor tijdelijke 
woningbouw. Nu zijn er drie fracties die het 
opnieuw agenderen. Ze willen onder meer weten 
waarom maar één plek geschikt wordt geacht. 

DE AGENDA VAN DE RAAD
Raadspreekuur
Sinds kort is raadspreekuur er weer. Veel stadsgenoten gingen u al voor en het blijkt buiten-
gewoon nuttig voor zowel de inwoners als voor de raad. 
Het raadspreekuur is er helemaal voor u. U praat met enkele raadsleden over wat u op uw hart 
heeft. Het is een persoonlijk gesprek, het gaat tussen alleen u en de aanwezige raadsleden. En 
een raadsadviseur van de griffie is erbij voor advies en ondersteuning. Wat u wilt bespreken 
staat u helemaal vrij, bijvoorbeeld: 
• u heeft een belang, maar zoekt nog naar het juiste instrument of middel om dat onder de 

aandacht te brengen van de gemeenteraad;
• u heeft een goed idee voor uw buurt, wijk of stadsdeel wat u onder de aandacht wilt brengen 

van de raad;
• u bent ontevreden over bepaald beleid van de gemeente Almere en u wilt weten wat de 

gemeenteraad daar aan kan doen.
Het is wel zo dat het onderwerpen moeten zijn waar de raad ook iets mee kan. Lees hier meer.
https://gemeenteraad.almere.nl/vergaderingen/de-politieke-markt-evolueert/raadspreekuur/

Webinar
In een klein uurtje doorkrijgen hoe de Politieke 
Markt van Almere werkt? Dat kan! Neem deel 
aan een van onze komende webinars en u 
weet van wanten. We vroegen eerder aan u op 
welk tijdstip u de webinars het liefste heeft. 
Op basis daarvan programmeerden we er nu 
drie: op 28 oktober en 9 december ‘s avonds 
en op 17 november ‘s middags. Hier vindt u 
meer informatie en kunt u zich aanmelden: 
https://gemeenteraad.almere.nl/webinar/ 


