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BESPROKEN IN DE RAAD

DE AGENDA VAN DE RAAD

Burgeractiviteit Burgerwindpark
In december 2018 diende de Coöperatieve ver-
eniging Almeerse Wind een initiatief in om op 
bedrijventerrein Stichtsekant een windpark met 
vier molens te realiseren. De initiatiefnemers ver-
namen dat de gemeente datzelfde stuk grond voor 
verkoop geschikt wil maken. Gedacht wordt dat 
een logistiek bedrijf er wel interesse voor heeft. 
De vereniging vreest dat de korte-termijnwinst 
van de verkoop van de gronden het wint van het 
belang om op langere termijn duurzame energie 
op te wekken. Daarom willen ze van de raad 
weten, het hoogste orgaan van de stad, hoe die 
aankijkt deze belangenafweging. De tweede vraag 
die ze stellen is of de raad het windmolenplan 
wenselijk vindt. Met een derde vraag willen ze 
bereiken dat het college de voor het windpark 
benodigde grond in de tussentijd niet verkoopt. 
Omdat de raad de inbreng vanuit de stad hoog 
waardeert, was de bespreking in de raadzaal. 
En het was bijna een schoolvoorbeeld van een 
goede carrouselbespreking. Goede inbreng van 
de initiatiefnemers, goede vragen en antwoorden, 
goede politieke uitwisseling. Kijken op Notubiz! 
De wethouder zegde toe in het eerste kwartaal 
(2021) met een integrale afweging te komen, 
zodat de raad daar zijn mening over kan geven. 

Stroom. 
Grappig overigens dat tijdens de vergadering 
die ging over het opwekken van windenergie, 
een stroomstoring ons parten speelde. De 
voorzitterstafel kwam zonder elektriciteit te 
zitten, waardoor de vergaderbeeldschermen 
op zwart gingen en de laptops dreigden leeg 
te lopen. De voorzitter hield het hoofd koel 
en de meesten merkten er niets van. 

Wat is een Burgeractiviteit?
Een Burgeractiviteit is een van de officiële 
manieren waarop inwoners invloed kunnen 
uitoefenen op het stadsbestuur. Met een 
burgeractiviteit kan een groep inwoners de 
raad dwingen een onderwerp op de agenda te 
zetten en te bespreken. Vanuit het oogpunt 
van draagvlak zijn vijftig handtekeningen 
van inwoners van Almere nodig om een 
Burgeractiviteit te kunnen agenderen. Meer 
over invloed op: https://gemeenteraad.
almere.nl/invloednu/

Campus in de binnenstad
Dit onderwerp stond in september ook al op de 
agenda. Bij die bespreking stelde de wethouder 

zelf voor om het plan aan te passen en daarna 
opnieuw op de agenda te zetten. De voornaamste 
verandering is dat een minder verregaand besluit 
wordt gevraagd. Het college wil nu met de ontwik-
keling beginnen, maar voordat definitief wordt 
doorgepakt, krijgt de raad nog een uitgewerkt 
ontwikkelingsplan en het financiële plaatje van de 
grondexploitatie. Ook werden nu alternatieve loca-
ties voor het schoolgebouw genoemd, in plaats 
van alleen de plek van de Voetnoot. De directeur 
van de ondernemersvereniging Stadscentrum 
Almere kwam inspreken en sprak zich juist uit 
vóór gebruik van die plek. Het stadshart heeft 
de hogeschool en de studenten keihard nodig. 
Maar het is nog een pijnpunt in de raad. Diverse 
raadsleden kondigden moties of amendementen 
aan. Ook werd tijdens de bespreking duidelijk 
dat één document nog niet door het college aan 
de raad was verstrekt. De wethouder beloofde dat 
terstond goed te maken. Aanstaande donderdag 
meer politieke bespreking.

Museum
Begin dit jaar stuurde het college een raadsbrief 
over het plan om een bovenregionaal kunstmuse-
um in Almere te krijgen. Er is een kwartiermaker 
aangesteld, maar die kon zich toen wegens corona 
alleen met een filmpje aan de raad en de stad 
voorstellen. Op 26 november gaf de kwartier-
maker in een presentatie inzicht hoe ze in de 
komende jaren het museumplan inhoudelijk, 
financieel en organisatorisch gaat uitwerken. 
Het is een gezamenlijke onderneming van het 
Rijk, de provincie en de gemeente Almere en de 
peilers zijn landschapskunst en multimediale 
kunst. Het kan wel een jaar of vier duren voordat 
het museum er is, maar in de tussentijd worden 
wel concrete dingen gedaan. Bijvoorbeeld op 
het gebied van educatie of met een paviljoen op 

de Floriade. Deze technische toelichting (geen 
politiek dus, maar alleen inhoud) geeft u een 
goed inzicht in de plannen. Kijk ‘m terug op 
Notubiz. https://almere.notubiz.nl/bijeenkomst/ 
673084/609e%20Politieke%20Markt%2026-11-
2020. Wel een flink stukje ‘vooruit spoelen’.

Besluitrijp
U weet intussen ‘besluitrijp’ is een superkorte 
administratieve vergadering waarin een aantal 
beslispunten uit vorige vergadering(en) worden 
vastgesteld. Meestal duurt de vergadering één 
minuut. Deze keer echter was de burgemeester 
voorzitter, de griffier secretaris en duurde het 
tien minuten. Dat lag niet aan de hoge heren. Er 
was gewoon extra werk. Later op de avond werd 
namelijk een nieuw raadslid geïnstalleerd, maar 
voordat dat kan, controleren een aantal raadsleden 
de geloofsbrieven. Uit die documenten blijkt 
onder meer welke openbare betrekkingen het 
kandidaat raadslid bekleedt en er is een uittreksel 
van de basisregistratie personen (woonplaats, 
geboorteplaats en -datum). Drie raadsleden 
beoordelen de stukken namens de hele raad. 
Later op de avond werd het nieuwe raadslid 
Aileen Oostveen (VVD) tijdens de plenaire (video)
vergadering geïnstalleerd.

Plenair besluitvorming
• Raadsvoorstel Tarievennota 2021 (RV-70) 

AANVAARD
• Raadsvoorstel Reactie op Ontwerpbesluit GGD 

tot Coöperatieve Ondersteuning ambulance-
zorg (RV-68) AANVAARD

• Raadsvoorstel Verordening wijzigingsverzoe-
ken verlenging gemeentegaranties (RV-69) 
AANVAARD

• Motie VVD en Partij voor de Dieren: P+R ter-
rein en overdekt fietsparkeren Station Almere 
Poort (RG-341) AANVAARD

• Motie VVD: Zebrapaden Europalaan (RG-342) 
AANVAARD

• Bekrachtigen geheimhouding aan deel B 
van de Nota Grondprijsbeleid 2021, met 
uitzondering van de daarin geel gearceerde 
passages, behorende bij het raadsvoorstel ‘Nota 
Grondprijsbeleid 2021’ AANVAARD

Overzicht van de agenda
van 3 december:
Afvalsysteem; vervolg van eerdere besprekingen.
Waterstaete; raadsvoorstel over het bouwen van 
een flat in de Waterwijk.
Museum; politieke bespreking van de plannen.
Grip op WMO; bespreking van een motie naar 
aanleiding van eerdere besprekingen.
Laadinfrastructuur; raadsvoorstel over laadpunten 
voor elektrisch rijden in de stad.
Parkeren; vervolg van bespreking over tussenop-
lossing in afwachting van de parkeernota.
Plenair; diverse onderwerpen voor besluitvor-
ming.

Uitbreiding Asielzoekerscentrum
Al in 2014 werden afspraken gemaakt over uitbrei-
ding van het AZC in Almere. De ontwikkelingen 
stonden een tijdje stil. Maar nu is er toch de wens 
om uit te breiden. Het college komt over enige 
tijd met een raadsvoorstel voor het aanpassen van 
het bestemmingsplan, maar omdat dit proces al 
zo’n tijd loopt én omdat het een maatschappelijk 
gevoelig onderwerp is, wil het college de raad 
vooraf al goed en volledig informeren. 

Boardletter
Als raadslid krijg je echt wel complexe vragen 
voor je kiezen. Maar gelukkig zijn er altijd pro-

fessionals die de raad helpen met het doorzien 
van de diepere betekenissen en het maken van 
de beste afweging. De boardletter van de accoun-
tant is daar een voorbeeld van. Een accountant, 
helemaal thuis in hoe het in de overheid reilt en 
zeilt, geeft een soort van tussenrapportage over 
de ontwikkelingen van de gemeentefinanciën en 
vertelt daarna waar hij/zij voornemens is ‘voor-
al’ op te gaan letten bij het controleren van de 
boeken. De raad houdt op die manier de vinger 
aan de pols en kan eventueel nog suggesties of 
vragen aan de professional meegeven. De wer-
kelijke financiële rapportage komt pas in april 
van het jaar daarop.


