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BESPROKEN IN DE RAAD

DE AGENDA VAN DE RAAD

Tekorten jeugdhulp
Dinsdag 10 november vond een extra carrousel-
vergadering plaats. Aanleiding was een raadsbrief 
van het college van 4 november, waaruit blijkt 
dat de kosten van de jeugdhulp in 2020 enkele 
miljoenen hoger gaan uitvallen. Zes fracties 
vonden dat daar zo snel mogelijk over gespro-
ken moest worden. En zeker vóór vaststelling 
van de Programmabegroting. In het gesprek 
met portefeuillehouder Roelie Bosch toonde de 
raad zich geërgerd dat hij weer met een tekort 
geconfronteerd wordt. En dat één week vóór de 
besluitvorming over de begroting. De wethouder 
erkende dat er te weinig grip op de kosten is en 
stelde enkele maatregelen voor waar ze direct mee 
aan de slag wil. Op de 12e werd over een ander 
deel van de jeugdhulp verder gesproken, ditmaal 
in de raadzaal. De raad zit er echt bovenop. De 
jeugd mag niet de dupe worden van tekorten, 
maar die tekorten moeten wél weg. 

Eerder was al een motie op de Programmabegroting 
ingediend, waarin het college werd opgeroepen 
om plannen voor kostenbeperking vóór de kerst 
te agenderen. Nu is daaraan toegevoegd dat de 
wethouder nu direct maatregelen gaat nemen. Op 
donderdag de 12e werd de motie aangenomen. 

Nieuwe griffier
In Zaal Stad vergadert een groepje raadsleden. 
Er zit ook een ambtenaar bij en de burgemees-
ter neemt per video deel. Aanleiding is het 
aanstaande pensioen van de raadsgriffier. Is 
dat nou aanleiding om daar in het raadsnieuws 
over te berichten? We horen het u denken. 
Het antwoord is: ja. Een raadsgriffier is van 
ontzagwekkend belang voor de werking van de 
lokale democratie. Hij (of zij) is dé professional 
tussen de gekozen burgers die de raadsleden 
zijn. Hij is hun steun en toeverlaat. En dat is 
hij ook voor de inwoners. Want hij is volstrekt 

onafhankelijk van de gemeentelijke organisatie 
en het college van B&W. Hoe meer hij de raad 
‘in positie’ brengt, hoe beter de belangen van de 
stad behartigd worden. Onze huidige griffier Jan 
Dirk Pruim is op z’n zachtst gezegd geen ‘kleine 
jongen’. Hij is in gemeente- en griffierskringen 
een landelijke beroemdheid. Een commissie van 
(vooral) raadsleden heeft nu de taak een nieuwe 
griffier voor onze stad te zoeken. U snapt, dat 
wordt niet gemakkelijk.

Afvalsysteem
De vraag hoe wij in Almere het afval gaan verwer-
ken leidt tot flinke tegenstellingen in de raad. Er 
zijn er die het huidige systeem willen voortzetten 
mét een tandje erbij. Dat betekent dat inwoners 
zélf blijven scheiden en ze moeten betalen voor 
het aanbieden van restafval. DIFTAR heet dat 
(geDIFferentieerd TARief). Anderen zien meer 
in PMD+ waarbij niet de inwoners, maar een 
afvalverwerker de scheiding doet. Bij het plastic, 
metaal en drankverpakkingen (de huidige blau-
we container) mag dan óók het restafval. Op 5 
november werd een onderzoek besproken over 
de voor- en nadelen van beide oplossingen. Op 
de 12e mochten de burgers die zelf een voorstel 
hebben uitgewerkt zich uitspreken over het 
rapport. Daarna ging raadsleden met elkaar in 
gesprek om meningen te vormen en te delen. 
Niet iedereen kwam aan het woord, dus dit 
onderwerp komt terug in de carrousel.

Gesprekstafel jongeren
Op initiatief van een van de fracties gingen enke-
le raadsleden in (video)gesprek met een aantal 
schoolgaande jongeren. Het ging erover wat coro-
na voor hen betekent. Voormalig raadslid Jessica 
Kips, zelf docent van beroep, zat de bespreking 
voor. De jongeren waren zonder uitzondering 
goede sprekers en ze gaven blijk van een goed 
observatievermogen. Ze gaven openhartig en 
kritisch hun mening over de vorm en de kwaliteit 
van het onderwijs op afstand: online gaat het 
moeizaam, docenten zijn niet gewend achter een 
scherm les te geven, leerlingen haken af of lopen 
achter omdat ze motivatie verliezen, contact met 
de school is soms lastig, eenzaamheid speelt een 
rol en hulp vragen is moeilijk, want je wilt niet 
direct een ‘probleemgeval’ worden. Er is behoefte 
aan meer fysiek en actief onderwijs. Ook zijn er 
te weinig stageplekken en bedrijven geven aan 
niemand te hebben om de jongeren te begeleiden. 
Kortom, de jongeren zitten in de knel. De raad 

wil graag met de jongeren in contact blijven en 
gaat kijken of er vanuit de lokale overheid iets 
gedaan kan worden.

Ombudsman en
bezwaarschriftencommissie
Het college kreeg een compliment van de 
Ombudsman. Met name de voortvarende onder-
steuning voor gedupeerden van de toeslagenaf-
faire van de belastingdienst was hem opgevallen. 
Elk jaar spreekt hij met de raad over klachten, 
bezwaren en de dienstverlening van de gemeente. 
De manier waarop het college de raad hierover 
informeert en het jaarlijkse gesprek daarover vindt 
de Ombudsman zo’n goed voorbeeld, dat hij er 
in de andere metropoolsteden naar verwijst. Ook 
was hij complimenteus richting gemeentelijke 
organisatie die haar dienstverlening ondanks 
corona goed heeft kunnen voortzetten. Corona 
schiep ook kansen om processen slimmer in te 
richten, bijvoorbeeld de digitale geboorte-aangifte. 
Mag ook een keer gezegd worden. Wethouder 
Lindenbergh vertelde hoe college en organisatie 
leren van gemaakte fouten en hoe er gewerkt 
wordt aan een cultuurverandering. Wij bevelen 
u zeer aan de opname van deze bijeenkomst te 
bekijken.

Plenaire besluitvorming
Een tijdje geleden vroegen we u of u op de pagina 
de uitkomst van de stemmingen wil zien. Ja, 
was het antwoord. Nou, deze keer zijn het er 
nog al wat.

Motie vreemd aan de orde van de dag Partij 
voor de Dieren, GroenLinks, SP, PvdA en 
ChristenUnie: Voorkom vuurwerkslachtoffers 
en ontlast de zorg (RG-337) VERWORPEN

Motie NIDA Almere: Almere Stad van Compassie: 
“Wat jij niet wilt dat jou wordt aangedaan, doe dat 
ook een ander niet aan” (RG-304) VERWORPEN

Motie PVV: Actieprogramma “Almere voor 
iedereen, door iedereen” (RG-305) VERWORPEN

Motie PVV: Straatnaam (RG-306) VERWORPEN

Amendement SP, GroenLinks, Partij van de 
Dieren, PvdA, PVV en NIDA Almere: (Interactieve) 
uiting grondwet (RG-312) AANVAARD

Motie SP, AP/OPA en Respect Almere: Motie van 
treurnis (betreffende de Programmabegroting 
2021) (RG-317) VERWORPEN

Motie D66, PVV, PvdA en Partij voor de Dieren, 
ChristenUnie en SP: Maatregelen kostenbeper-
king Jeugdhulp (RG-313 gewijzigd) AANVAARD

Motie PvdA, PVV en Partij voor de Dieren: Voeg 
maatregel ‘vermindering administratieve last’ 
toe aan bezuinigingsmaatregelen Jeugdzorg 
(RG-326) VERWORPEN

Motie PvdA: Een passende WMO vergoeding 
door het Rijk (RG-324) VERWORPEN

Motie PVV, D66, PvdA en Partij voor de Dieren: 
Ontwikkelagenda Wmo 2020-2022 (RG-327) 
AANVAARD

Motie PVV: Toeristenbelasting blijft bij de sector 
(RG-314) VERWORPEN

Motie PvdA: Beheer en onderhoud 2021 (RG-323) 
VERWORPEN

Motie PvdA en Partij voor de Dieren: 
Solidariteit met de noodzakelijke zorg 
in de Programmabegroting 2021 (RG-325) 
VERWORPEN

Motie Partij voor de Dieren, PvdA en NIDA 
Almere: Inventarisatie noodzakelijke ondersteu-
ning dierenartskosten minima (RG-316 gewijzigd) 
AANVAARD

Motie D66, VVD en PvdA: Tussentijdse Evaluatie 
Economische Agenda (RG-315) AANVAARD

Motie Leefbaar Almere, PvdA, Partij voor de 
Dieren en VVD: Vogelhorst fase 2 (RG-319)  
AANVAARD

Motie Partij voor de Dieren: Klimaat en natuur-
fonds (RG-318) VERWORPEN

Motie GroenLinks en Partij voor de Dieren: 
Wonen in groepsverband (RG-328) VERWORPEN

Raadsvoorstel Programmabegroting 2021 (RV-
61) AANVAARD

Op de 19e komen een aantal onderwerpen terug op de agenda en een aantal nieuwe: we noemen: mondkapjes op scholen, ambulancezorg, de tarievennota, ondersteuningsarrangementen WMO, 
veiligheid busvervoer en verlenging gemeentegaranties. Voor de details: kijk op almere.notubiz.nl.


