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BESPROKEN IN DE RAAD

DE AGENDA VAN DE RAAD

Almere Buiten Centrum
Ruim tien jaar geleden lag er een plan voor 
de revitalisering van het centrum in Almere 
Buiten, maar dat is nog steeds niet volledig 
uitgevoerd. De noodzaak om nu vanuit een 
nieuwe visie stappen te zetten wordt in zowel 
het stadsdeel als in de raad breed gevoeld. De 
vergadering was tamelijk eensgezind, inclusief 
de inspreker. De nieuwe visie moet het centrum 
‘eigen’ maken voor de Buitenaren, een plek om 
graag in te vertoeven. Gezelliger en aantrekke-
lijker. Met minder winkelruimte en daarvoor 

in de plaats meer andere voorzieningen zoals 
horeca en cultuur, en meer woningen. Er zijn 
toch moties/amendementen aangekondigd. 
Een ervan is technisch-administratief (liever 
oude plannen helemaal vervangen in plaats 
van aanvullende visies eroverheen leggen). De 
andere gaan over onderwerpen die in de visie 
worden gemist, maar waarvan de indieners ze 
graag in de uitwerking wél meegenomen zien: 
het gaat over inclusie en over het integraal 
bekijken van winkelaanbod, warenmarkt en 
standplaatsenbeleid.  

Initiatiefvoorstel georganiseerde
criminaliteit
In plaats van het college, maakte een fractie uit de 
raad een compleet raadsvoorstel. Onderwerp is de 
aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Het 
bleek een goed initiatief en een goed voorstel. Het 
kreeg brede steun tijdens de bespreking. Ook de 
portefeuillehouder kon ermee instemmen. Met 
het bespreken werd de consensus zichtbaar en 
de algemene overtuiging dat extra inspanning 
nodig is, en dat er een gedeelde, grote ambitie is. 
Maar, en zo gaat het vaker, alleen het met elkaar 
eens zijn levert geen resultaten op. Daarvoor is 
meer geld, c.q. meer politie-capaciteit nodig. 
Al sinds 2013 is de bezetting in Almere onder 
de maat en we zijn van het Rijk afhankelijk om 
dat te verbeteren. Toch viel er al het nodige te 
oogsten. De voors en tegens van heel specifieke 
acties werden ook besproken. Zoals het bezoe-
ken van bedrijventerreinen of het uitgebreider 
informeren van inwoners over de maatregelen 
en effecten daarvan. Je kunt er als ondernemer 
op een bedrijventerrein nu vanuit gaan dat de 
politie vroeger of later een kijkje komt nemen. 

Stiekem een drugslab huisvesten is in Almere 
riskanter geworden. Vooral ook omdat inwoners 
meer gewezen worden op de mogelijkheid om 
verdachte situaties te melden. Direct gevolg 
van deze agendering is dan ook dat Almere 
zich aansluit bij het landelijke ‘meld misdaad 
anoniem’ meldpunt. Kortom: ook hier kunnen 
stad en stadsbestuur samen optrekken.

Tijdelijke woningbouw
Er moeten huizen bij. Daarover is iedereen het 
wel eens. Wellicht kan een deel van de nood 
gelenigd worden door tijdelijke woningbouw: 
huizen die op korte termijn beschikbaar komen, 
maar die over een jaar of tien weer plaatsmaken 
voor permanente bebouwing. Op aangeven van 
de raad heeft het college een aantal verschillen-
de plekken in de stad bekeken, maar eigenlijk 
komt er maar eentje in aanmerking. De raad 
lijkt wat teleurgesteld met deze uitkomst. 
Reden dus om het op de agenda te zetten. De 
portefeuillehouder nam de locaties stuk voor 
stuk door en benoemde de voor- en nadelen van 
tijdelijke ontwikkeling op die plaatsen. Daarna 
reageerden raadsleden met instemming of 
bezwaren daarop. Het is mogelijk dat de raad 
het college vraagt om toch eens nader naar 
een bepaalde locatie te kijken, maar dat weten 
we nog niet, want de bespreking is nog niet 
afgerond. Volgende week het vervolg in een 
-waarschijnlijk- korte vergadering.

Programmabegroting
Met een totaal van bijna één miljard euro is de 
Almeerse begroting een zwaarwegend onder-
werp. En de Raad van Almere moet erover 
besluiten. Nu is het wel zo dat het grootste deel 
van dat geld niet vrij besteed kan worden. Je kunt 
als gemeenteraad niet bepalen dat er -bijvoor-
beeld- minder geld naar werkzoekenden gaat, 
om het ergens anders aan uit te geven. Ook is de 
gemeente verplicht om geld uit te trekken voor 
zorg, veiligheid en regionale samenwerkingen. 
De raad heeft dus maar over een beperkte hoe-
veelheid van dat miljard zeggenschap; maar het 
gaat nog altijd over meer dan honderd miljoen. 

En dat is een hele puzzel. Eerder in het jaar 
werd in de Perspectiefnota al vooruitgekeken 
op de te maken keuzes. Nu maakt het college 
met de Programmabegroting die keuzes hard. 
Maar de raad moet er wel eerst over besluiten. 
Elke politieke partij maakt zich sterk om zoveel 
mogelijk ideologische doelen binnen te halen. 
Als u nú de besprekingen volgt, krijgt u een 
goede indruk van de idealen van de raadsleden 
en hoe ze die weten te behartigen. Dat alles 
gezegd hebbende; niet alles kán. Er moeten 
keuzes gemaakt worden en de meeste stemmen 
gelden. Dus niet alle partijen gaan hun wensen 
binnenhalen. 

Handhaving aangemeerde boten
In de passantenhaven in Almere Buiten liggen 
enkele boten aangemeerd. Daartussen zijn 
er ook enkele die er permanent liggen en die 
geen liggeld betalen. Er zou ook sprake zijn 
van overlast. Twee fracties stelden hier eerder 
schriftelijke vragen over. Een fractie is met de 
beantwoording niet tevreden en maakt er nu een 
politieke bespreking van. Het college moet gaan 
uitleggen hoe het nu echt zit met het gebruik 
van die haven en wat zij voornemens is daarmee 
te gaan doen.

Rekenkamer
De Raad stelde eerder dit jaar een directeur aan voor de Almeerse rekenkamer. Na overleg 
met alle fracties, de burgemeester, de gemeentesecretaris en de Ombudsman is er nu een 
onderzoeksprogramma vastgesteld, dat loopt tot medio 2022. Ook legde de Rekenkamer haar 
taken en werkwijze vast, een reglement van orde, het onderzoeksprotocol en de gedragscode. 
Allemaal zeer overzichtelijk en voor u te raadplegen. En het mooie is: in een paar pagina’s 
leest u hoe ontzettend nuttig en noodzakelijk zo’n rekenkamer wel is. Op onze eigen site 
vindt u meer informatie hierover.
https://gemeenteraad.almere.nl/gemeenteraad/rekenkamer-en-ombudsman/

Participatie
In juni vroeg de raad het college om de Participatienota uit 2013 te actualiseren. Het leuke is: 
hij wil niet alleen dat inwoners meer betrokken worden bij wat er in de stad gebeurt, maar 
ook dat u betrokken wordt bij het actualiseren van de Participatienota zelf. De gemeente 
is er (in opdracht van het college) terstond mee aan de slag gegaan. Nu is er ook een korte 
vragenlijst gemaakt voor inbreng vanuit de stad. Wellicht wilt u daaraan meedoen: (lees: 
doe mee)
https://stadsgesprekken.almere.nl/nl-NL/projects/participatienota


