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BESPROKEN IN DE RAAD

DE AGENDA VAN DE RAAD

Afvalsysteem en over hoe
de PM werkt
Dit onderwerp stond al een paar keer op agen-
da van de Politieke Markt. De raad neemt het 
superserieus, want het gaat over keuzes die de 
inwoner in de portemonnee raken, die voor het 
milieu van belang zijn én die niet eenvoudig 
zijn terug te draaien. Ook op de 19e kon nog 
niet iedereen zijn zegje doen en de wethouder 
heeft nog geen antwoord kunnen geven op de 
gestelde vragen. Hoe komt het nou dat de raad 
veel tijd nodig heeft? 

In zo’n carrouselvergadering komen alle deel-
nemende raadsleden (namens hun fractie) na 
elkaar aan het woord om te vertellen hoe zij over 
het onderwerp denken. Op die manier nemen 
ze allemaal kennis van elkaars inzichten en 
(politieke) keuzes. Natuurlijk proberen ze elkaar 
te overtuigen van wat zij denken dat het beste 
is. Dus gebruikt een raadslid argumenten om 
zijn/haar standpunt te onderbouwen. En hier 

komt het mooie van het goede gesprek dat de 
carrousel is: andere raadsleden mogen meteen 
vragen stellen over de inbreng van de spreker. 
Verhelderingsvragen noemen we dat. En dat is 
van grote waarde. Want een raadslid zou wel van 
alles kunnen uitkramen om zijn/haar standpunt 
te promoten. Daar zien we elders in de wereld 
voorbeelden van. Maar in onze raad gebeurt dat 
niet (zo snel), want als je in de carrousel zomaar 
wat roept, krijg je dus meteen de anderen over je 
heen en bereik je het tegendeel van wat je wilt: 
niemand gelooft je nog. 

In deze bespreking werd dus niet geroeptoeterd, 
maar er werden over en weer wel veel vragen 
gesteld. Dat heeft niet alleen verduidelijking 
als doel, maar is ook politiek noodzakelijk. 
Want door als raadslid vragen te stellen aan 
elkaar verdiep je ook elkaars mening, luister 
je naar andere -soms tegengestelde- meningen 
en de argumentatie daarvoor. Zo wordt in de 
carrousel iedere stem gehoord en worden alle 

meningsverschillen besproken. Het collectieve 
besluit over een onderwerp wordt weliswaar in 
de plenaire raadsvergadering genomen, maar de 
belangrijke individuele meningsvorming vindt 
plaats tijdens het goede gesprek in de carrousel. 
Dáár is de stem van de stad het beste hoorbaar.

Actualiteitenhalfuur
Om het college vragen te stellen over kwesties die 
in de stad spelen, kan een raadslid Schriftelijke 
vragen stellen. Het college mag er zes weken 
voor uittrekken om daar antwoord op te geven. 
Meestal gaat het sneller, maar dan nog. Daarom 
is er ook elke week een Actualiteitenhalfuur. Dat 
geeft raadsleden (en wethouders) de mogelijkheid 
om snel over actuele onderwerpen te praten. Deze 
week waren er twee onderwerpen aangekondigd. 

Parkeervergunning
zorgmedewerkers
Het parkeersysteem is aan het veranderen. In 
Almere Stad verdwijnen de slagbomen van 
enkele parkeerterreinen, daar geldt vanaf 1 
januari hetzelfde als op straat parkeren. Waar 
zorgmedewerkers nu carpoolden en de kosten 
konden delen, ongeacht met wiens auto men 
reed, kan dat nu niet meer. De betaling zit aan 
het kenteken vast. Een fractie stelt een uitgewerkt 
alternatief voor. Maar de wethouder geeft aan dat 
het technisch niet kan en dat in parkeergarages 
wél nog steeds door carpoolers gezamenlijk 
geprofiteerd kan worden.

Zorgen over protest tegen 
 vuurwerkverbod
Via verschillende kanalen, meest social media, 
verneemt een fractie dat tegenstanders van het 
algehele vuurwerkverbod voornemens zijn om 
als protest op een afgesproken tijdstip vuurwerk 

te gaan afsteken.  Het raadslid wil van het college 
weten wat ze hiervan vindt én wat ze eraan gaat 
doen. De wethouder benadrukt nog eens dat 
vuurwerk afsteken nu en straks verboden is en 
erkent dat het overlast veroorzaakt.  Maar ze 
constateert ook dat het onmogelijk zal zijn om al 
dit gedrag tegen te gaan, daarvoor ontbreekt de 
politiecapaciteit. Ze verzekert het raadslid ervan 
dat de politie zich zoveel mogelijk inzet. Dat 
ontlokt  de voorzitter de vrolijke observatie dat 
het daarmee dan wel geregeld is, omdat al die 
vuurwerkafstekers nu waarschijnlijk zitten mee 
te kijken. Serieus onderwerp, maar een lach mag.

Gemeentegaranties
Stel: een sportvereniging wil het clubhuis ver-
bouwen. Om dat te kunnen betalen leent die 
vereniging geld van een bank. Maar de bank 
wil alleen geld uitlenen als de vereniging zeker-
heid kan geven. Dus vraagt de vereniging of 
de gemeente garant wil staan. En de gemeente 
wil dat wel omdat de vereniging een publiek 
belang dient. Wel is een voorwaarde dat zo’n 
gemeentegarantie een looptijd van vijftien jaar 
heeft. Vanwege corona krijgen instellingen langer 
de tijd van de bank om af te lossen en loopt de 
lening dus langer dan 15 jaar. Het college stelt 
voor om de garantietermijn tijdelijk ook te ver-
lengen. Appeltje eitje. De raad stemde ermee in.

Zes onderwerpen in de plenaire vergadering van 
de 26e. Zoals in Almere gebruikelijk: vooral snelle 
besluitvorming. Maar er komt ook een nieuw 
raadslid in de raad. Een ander maakt daarvoor 
plaats. Raadsleden zijn ‘gewone’ inwoners en 
de momenten van installatie en afscheid nemen 
zijn best grote persoonlijke gebeurtenissen. 
Normaliter zijn daarom alle raadsleden, fractie-
assistenten en familieleden erbij. Nu dus even 
niet, maar de dankbaarheid voor het vertrekkende 
raadslid en de bewondering voor wie aantreedt 
is er zeker niet minder om.

Voordat we dat gaan doen staan er natuurlijk ook 
weer onderwerpen in de carrousel:
• Burgerwindpark Stichtse Kant: een plan dat 

niet van het college of de raad afkomstig is, 
maar van een groep inwoners.

• Campus in de binnenstad: vervolg van eerder 
besprekingen over onder meer de huisvesting 
van de hogeschool en nieuwe woningen.

• Cultuurhuis Almere Buiten: derde bespreking 
over het plan voor een cultuurhuis aan het 
Baltimoreplein.

• Grip op de Wmo: consultatie over de aanpak 
van ondersteuningsarrangementen Wmo.

• Parkeernormen: over een tussenoplossing in 
afwachting van een nieuwe parkeervisie.

• Museale voorziening: informatief gesprek over 
het plan van aanpak voor een bovenregionaal 
kunstmuseum.

Stadswebinar Politieke Markt
Op 9 december organiseren wij weer een stads-
webinar met als onderwerp: hoe werkt lokale 
politiek en hoe werkt onze Politieke Markt. In een 

videovergadering van ongeveer een uur maken 
we u wegwijs in het lokaal bestuur. De webinars 
worden georganiseerd door de raadsgriffie en 
hebben geen politieke kleur, ze zijn neutraal. 

Doe vooral mee, want de stadsgenoten die u 
voorgingen zijn heel enthousiast. Lees meer op: 
https://gemeenteraad.almere.nl/webinar

Raadspreekuur 
Een maandje geleden voerden wij het raadspreekuur weer in. Elke donderdag reserveerden wij vanaf 18:00 uur enkele raadsleden voor u, maar er meldden zich geen inwoners. Daarom veranderen 
we de aanpak. Het raadspreekuur blijft, want we spreken u graag, maar we organiseren het pas nadat iemand zich heeft aangemeld. Hier leest u meer daarover: https://gemeenteraad.almere.nl/
vergaderingen/de-politieke-markt-evolueert/raadspreekuur/


