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Met deze informatiepagina wil de Raad van Almere u op de hoogte houden. Het is een kleine selectie van wat er is gebeurd of gaat gebeuren. De pagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door het team van de griffie, maar 
er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u reageren, stuur gewoon een e-mail. Meedenken of -praten? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief en/of het raadspanel. Reageren, aanmelden, meedoen: raadsgriffie@almere.nl

BESPROKEN IN DE RAAD

DE AGENDA VAN DE RAAD

In de Politieke Markt klonk vooral de stem 
van de raad. Want de meeste vergaderingen 
gingen over moties en amendementen. Met 
al die inbreng willen raadsleden de besluiten 
meer in overeenstemming met hun ideologie 
brengen. En omdat onze (pluriforme) raad 
uit verschillende inwoners met verschillende 
idealen bestaat, vraagt het veel praten en 
luisteren om het vergelijk te vinden waarin 
de meesten zich kunnen vinden. Hieronder 
een paar van die onderwerpen. Wilt u er meer 
van weten, kijk dan de vergadering terug op 
almere.notubiz.nl. Voor wie het wekelijkse 
Raadsnieuws in zijn mailbox ontvangt zit 
er bij elk onderwerp een handig linkje. U 
nog niet? Abonneer 

Campus in de binnenstad
Er waren al wat besprekingen en vorige week 
stuurde het college een raadsbrief. De strekking 
was zo’n beetje: doe nou maar wat wij u voorstel-
len. Maar zover is de raad nog niet. Elf moties 
en amendementen stonden er op de agenda. 
Maar er gaan er maar vijf door naar volgende 
week. Hoe dat kan? Wel, de discussie werd 
gedomineerd door eigenlijk maar één onderwerp: 
alternatieven voor de locatie Voetnoot. Heel wat 
raadsleden vinden dat er niet veel te kiezen valt. 
De plannen als totaal vallen wel goed, maar de 
raad heeft het gevoel niet echt een keuze te krijgen 

tussen verschillende vestigingslocaties voor het 
nieuwe gebouw van Windesheim. Iemand vroeg 
zich af of het college zelf wel open genoeg naar 
alternatieven kijkt. Feit is: zonder keuzemoge-
lijkheden kan de raad onvoldoende afwegen. De 
wethouder zegde toe één alternatieve locatie nét 
zo gedetailleerd uit te willen werken als de locatie 
Voetnoot. Maar meteen werd ook duidelijk dat 
de hogeschool zich niet bij voorbaat al bereid 
verklaart om zich ook op die plek te vestigen. 
Volgende keer meer.

Geen carbidknallen
Met een wijziging van de Algemene Plaatselijke 
verordening wil het college bereiken dat rond oud 
en nieuw niet met carbidbussen wordt geknald. 
De raad vindt dat wel een goed idee. De wijzi-
ging werd tevens gebruikt om de hondenkaart 
te kunnen aanpassen. Het gaat vooral om het 
kunnen aanwijzen van losloopgebieden. 

Veiligheid busvervoer
Er was een motie ingediend om het zwartrijden 
te bemoeilijken. Sinds corona is dat enorm toe-
genomen, mede omdat niet betalende passagiers 
achterin de bus instappen en controle moeilijker 
is. Het alternatief is echter nog minder, lijkt de 
raad te vinden. Want dan moet iedereen aan de 
voorzijde instappen, dus langs de chauffeur. 
Dat veroorzaakt oponthoud, vergroot de kans 
op confrontaties én vereist een aanpassing van 
de dienstregeling. Deze motie lijkt kansloos, 
daarom werd hij ingetrokken.

Rubbergranulaat
Al vier keer eerder bracht een fractie dit onder-
werp naar de raad. In de bespreking kwamen 
nu drie deskundigen aan het woord, allemaal ter 
ondersteuning van de motie: kortweg: stoppen 
met rubbergranulaat als onderdeel van kunstgras. 
De wethouder signaleerde dat onder deskundi-
gen veel meningsverschillen bestaan en dat ter 
vergadering maar één kant van het verhaal te 
horen was. Hij beriep zich op de mening van 
het RIVM en was niet voornemens als lokaal 

bestuurder van het landelijk beleid af te wijken. 
Komende donderdag neemt de raad een besluit.

AED’s in de stad
Met deze motie wilden de indieners dat er een 
overzicht zou komen waar in Almere de AED’s 
hangen. Maar dat gaat niet gebeuren, want om 
te vermijden dat ze worden gestolen, is het 
beter om die locaties niet bekend te maken. De 
motie is nu aangepast. Hij roept het college op 
om de huidige dekking in kaart te brengen en 
op de gemeente-site te verwijzen naar andere 
informatiesites en hoe de stad zelf de dekking 
kan helpen vergroten.

Kostenbeperking jeugdhulp
Een goed aanbod van jeugdhulp is van groot 
belang. Maar de kosten lopen steeds verder 
op. Bedoeling is ze zo min mogelijk te laten 
toenemen. Na eerder besprekingen diende de 
wethouder nu een voorstel van tien maatrege-
len in. Ze konden niet allemaal op een warm 
onthaal rekenen. Met name dat er mogelijk 
nieuwe bureaucratie ontstaat, een taskforce of 
projectorganisatie, wat geld gaat kosten. Het 
geld moet zoveel mogelijk naar de zorg zelf, 
vindt de raad. Ook het idee om een budgetpla-
fond in te stellen, sprak niet erg aan. Dat zou 
tot wachtlijsten kunnen leiden en uitstel van 
de zorg, terwijl jongeren zo snel mogelijk hulp 
moeten krijgen als het nodig is. De bespreking 
is nog niet afgerond.

Museale voorziening
Twee moties kwamen van één fractie, die wil 
het museum niet of tenminste geen gemeen-
schapsgeld aan wil uitgeven. Maar als alle andere 
raadsleden een andere mening zijn toegedaan, 
ben je snel uitgepraat. Letterlijk. Ondanks dat 
de moties weinig kans maken om aanvaard te 
worden, komen ze volgende vergadering wél in 
stemming. Dat mag.

Actualiteitenhalfuur
Vanwege coronabesmettingen gingen wat 
Almeerse scholen (gedeeltelijk) dicht. Een frac-

tie wilde meer weten en stelde drie vragen. Een 
wethouder kwam met antwoorden en daar bleef 
het bij. Ook dit was een heel korte vergadering, 
zelfs met het wat omslachtige antwoord van de 
wethouder, wat neerkwam op: we houden het 
in de gaten, lokaal en regionaal, maar het is 
verantwoordelijkheid van de scholen zelf.

Kerstuitkering
De motie van twee fracties roept het college op 
om ervoor te zorgen dat de kerstuitkering van 
het Rijk niet wordt ingehouden op uitkeringen 
die inwoners van de gemeente krijgen. De raad 
vond het een goed idee. Temeer daar ook lan-
delijk een soortgelijk voorstel in de maak is. De 
wethouder was ermee in haar nopjes, want ze 
krijgt hiermee van de raad het mandaat om dit 
in Almere meteen te regelen.

Waterstate
Het nieuwe appartementengebouw in de 
Waterwijk wordt minder hoog dan gedacht en 
daardoor levert het minder geld op dan waarop 
was gerekend. Het college wil dat uit een ‘potje’ 
voor stimulering van sociale woningbouw halen. 
Twee fracties willen dat liever niet. Maar het 
leek er niet op dat ze er veel andere fracties in 
mee krijgen.

Stemplekken
Een fractie wil dat er vanwege corona meer 
stemlocaties voor de Tweede Kamerverkiezingen 
komen. Mooi plan, maar volgende week praat het 
Rijk daar ook over. De portefeuillehouder stelde 
voor dat even af te wachten. Deze motie is dus 
net even te vroeg. De fractie houdt ‘m even aan. 

In de laatste PM van dit jaar staan er nog veel onderwerpen op de carrouselagenda. Bekijk ze op Notubiz. Bijzonder is een agendavoorstel voor een debat over de vergoeding van de Floriadedirectie. 
En heel belangrijk is ook altijd de laatste plenaire besluitvorming. Over meer dan 30 onderwerpen moet besloten worden. De raad komt op 21 januari weer in een Politieke Markt bijeen. Vóór die tijd 
is er wel een studieavond, waar de raad er gezamenlijk aan werkt dat hij steeds beter zijn taak kan doen. 

RAADSNIEUWS
Voorzitterstraining 
In de carrouselvergaderingen, waar meningsvorming en ‘het goede gesprek’ plaatsvinden, zijn vergadervoorzitters nodig die de besprekingen vaardig en soepel kunnen leiden. Die voorzitters zijn 
ook raadsleden. Niet alleen moeten zij precies weten hoe de spelregels zijn, ook zijn ze in hun voorzittersrol volstrekt neutraal. Zo bereiken we dat het echt de volksvertegenwoordigers zélf zijn die 
zorgdragen voor het best bereikbare democratische proces. Een ervaren raadsadviseur van de griffie traint de raadsleden in dat voorzitterschap. De trainingen vinden meermalen per jaar plaats.


