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BESPROKEN IN DE RAAD

DE AGENDA VAN DE RAAD

Afvalinzameling
Opnieuw kwam de raad bijeen om over dit onder-
werp te praten. Het komt uiteindelijk neer op de 
vraag of Almeerders zelf hun afval moeten gaan 
scheiden in verschillende kliko’s voor de deur 
(bronscheiding) of dat een machine dat in een 
afvalverwerkingsbedrijf gaat doen (nascheiding 
plastic). Beide hebben hun voors en tegens qua 
milieu, kosten, gemak enzovoort. Het onder-
zoeksrapport is besproken en door verschillende 
fracties is al een voorkeur uitgesproken. Maar 
het raadsvoorstel moet nu eerst worden aange-
past, rekening houdend met alles wat er in de 
besprekingen is gezegd. De wethouder trekt het 
voorstel daarom in. Het komt in het nieuwe jaar 
opnieuw naar de raad.

Campus in de binnenstad
In deze bespreking wisselde de raad in een tweede 
gespreksronde (tweede termijn) meningen uit. De 
portefeuillehouder reageerde. Sommige raadsle-
den vinden de nieuwe locatie voor Windesheim 
(de Voetnoot moet wijken) een onoverkomelijk 
probleem. Alternatieven werden genoemd en 
beargumenteerd. Anderen storen zich eraan dat 
het college de raad niet eerder heeft betrokken, 
maar nu wel waarschuwt voor vertraging en extra 
kosten. Weer anderen vinden dat er (daarom) 
eigenlijk maar één, dus geen keuze is. In de 
volgende bespreking (op 10 december) worden 
er 11 moties en amendementen met door de 
raadsleden voorgestelde wijzigingen besproken.
  
AZC uitbreiding
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 
wil het Almeerse asielzoekerscentrum uitbreiden. 
Al in 2014 besloten we in Almere dat dat mocht. 
Tot dusver kwam het er niet van. Omdat het al 
zo’n tijd geleden is besproken én het bestem-
mingsplan moet worden gewijzigd, wilde het 
college dit nog eens met de raad doornemen. 
Iemand van het COA vertelde over het reilen en 

zeilen van het AZC. Het was meer een algemene 
presentatie dan dat het alleen over de uitbreiding 
ging. De raad liet zich goed informeren en lijkt 
weinig bezwaren te hebben.
 
Laadinfrastructuur
Waar moeten de oplaadpunten voor elektrische 
auto’s in de stad komen? Vorig jaar leidde dit voor 
een snellaadlocatie al tot lastige besprekingen. 
Alle reden om dit eens goed af te spreken. Dat is 
(nog) niet gelukt. Juist op het punt van snellaad-
locaties wil de raad scherpere afspraken dan nu 
wordt voorgesteld. Daarnaast vroegen sommige 
raadsleden zich af of het beleid wel de vraag naar 
elektrische auto’s kan bijbenen. Anderen zagen 
praktische knelpunten rond handhaving en weer 
anderen zochten hun heil in techniek en detail. 
Dat verrijkt en verdiept het collectieve inzicht, 
maar zorgde ook voor een veelheid aan vragen 
die de wethouder niet allemaal binnen de tijd 
kon beantwoorden. Dus a.s. donderdag komt er 
weer een klein uurtje voor terug.

Museum
Na de presentatie van vorige week was het nu tijd 
voor politieke bespreking. Heel ingewikkeld werd 

het niet. Er lijkt zich een gemakkelijke meerder-
heid af te tekenen vóór de ontwikkeling van de 
bovenregionale museale voorziening. Zoals die 
voluit heet. Er waren ook kritische tegengeluiden 
en die zijn daarmee gehoord. Bovendien komen 
er ook enkele moties.

Plenaire besluitvorming
• Motie: Kader aankoop cultuurhuis (RG-349) 

VERWORPEN
• Amendement: Horeca cultuurhuis Almere 

Buiten (RG-350) AANGEHOUDEN
• Amendement: Geen blanco cheque (RG-351) 

AANVAARD
• Amendement: Kwartiermaker financieren uit 

aanjaaggelden (RG-352) AANGEHOUDEN
• Amendement: Vinger aan de pols (RG-353) 

AANVAARD
• Raadsvoorstel Realisatie Cultuurhuis Almere 

Buiten (RV-57) AANGEHOUDEN

AANGEHOUDEN?
Een raadslid is ziek. Dus waren er 44 raadsleden 
die konden stemmen. Als er net zoveel voor als 
tegen een voorstel zijn, dan staken de stemmen. 
Dat was afgelopen donderdag het geval met twee 
amendementen (RG-350 en RG-352). Over deze 
amendementen moet eerst besloten worden 
voordat het bijbehorende raadsvoorstel (RV-57) 
aan bod kan komen. De besluiten moeten in 
een volgende vergadering opnieuw in stemming 
worden gebracht. Drie onderwerpen gaan dus 
opnieuw naar plenair op 17 december.

Kerstuitkering
Ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffai-
re van de belastingdienst, maar nog niet geholpen 
zijn, krijgen van het Rijk een uitkering van 750 
euro. Een fractie wil nu met een motie vreemd 
bereiken dat de gemeente dit bedrag niet aftrekt 
van een bijstands- of andere uitkering.
 
Stembureau’s
Een fractie dient een motie in om niet minder, 
maar juist méér plekken in de stad in te richten 
waar inwoners volgend jaar kunnen stemmen. De 
vrees bestaat dat burgers het vanwege corona niet 
aandurven om te gaan stemmen. De gemeente 
Almere heeft nog niet aangegeven hoe ze de 
verkiezingen gaat organiseren. Maar de Tweede 
Kamer aanvaarde al een soortgelijke motie van 

dezelfde partij. Met deze motie willen ze dat ook 
in Almere gedaan krijgen.
 
Wijziging APV
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
bevat de gemeentelijke regels voor orde en vei-
ligheid in het openbare gebied. Zo nu en dan 
moet zo’n APV worden aangepast. En uiteraard 
kunnen de vertegenwoordigers van de inwoners 
er dan wat van vinden. Het college stelt nu twee 
wijzigingen voor: een verbod op carbidschieten 
en de mogelijkheid om losloopgebieden voor 
honden ook buiten de bebouwde kom te kunnen 
aanwijzen. In het voorstel staan de argumenten.
 
Rubbergranulaat
Op sommige sportvelden ligt kunstgras met rub-

bergranulaat. Een fractie wil dat dat op nieuwe 
sportvelden niet meer wordt gebruikt. In 2016, 
2017, 2019 en 2020 was dit ook onderwerp van 
gesprek. Als een raadslid het wil, dan komt het 
onderwerp op de agenda. Het presidium vraagt 
zich in de gesprekswijzer af of deze motie nu 
tot nieuwe inzichten leidt.
 
AED’s
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) 
kan iemand met een hartstilstand het leven 
redden. In tal van wijken nemen (groepen) 
inwoners het initiatief om een zelf een AED op te 
hangen. Maar wie en waar precies, dat weten we 
in Almere niet. Met schriftelijke vragen vroegen 
twee fracties of de gemeente bereid is hierin een 
rol te nemen. Het antwoord was (kort gezegd) 

nee. Nu agenderen de fracties dit onderwerp om 
er met de rest van de raad over te praten. 
 
Jeugdhulp kostenbeperking
Het college dient -op verzoek van de raad- een 
raadsvoorstel in om met tien maatregelen de kos-
ten voor de jeugdhulp in te dammen. In eerdere 
gesprekken ging het over zeven maatregelen. Ook 
is in dit raadsvoorstel de inbreng van eerdere 
vergaderingen niet helder. Lees de observaties 
van het presidium in de gesprekswijzer.
 
Ook op de agenda staan: Nota grondprijsbeleid 
2021, Campus in de binnenstad en Veiligheid 
busvervoer.

Stem van de stad
Deze hele gang van zaken is gebruikelijk. Wat echter bijzonder is bij dit raadsvoorstel, is dat de 
inwoners zo intensief betrokken zijn bij het inwinnen van informatie en bij de beraadslagingen. 
De inwoners kwamen namelijk zelf met een voorstel en waar insprekers normaliter alleen bij 
een eerste agendering kunnen inspreken, maakte de raad nu een uitzondering. De raad gaf 
deze betrokken inwoners echt een rol in het democratische proces. En dat tot in de laatste 
minuten, door aan de wethouder mee te geven dat de raad de inbreng van de initiatiefnemers 
beslist in het vernieuwde voorstel wil terugzien. 


