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BESPROKEN IN DE RAAD

DE AGENDA VAN DE RAAD

Het liep even anders. Op maandag kondigde het 
kabinet verscherpte coronamaatregelen aan. Om 
die reden wijzigde de agenda van de Politieke 
Markt op de 17e. De fysieke vergadering in de 
raadzaal werd digitaal ingericht en het geplande 
debat is naar januari verschoven. Afgezien van 
enkele noodzakelijke technici en griffiemede-
werkers werkte iedereen weer vanuit huis. Op 
het raadsinformatiesysteem (almere.notubiz.nl) 
passen we de agenda meteen aan en als er zulke 
last-minute wijzigingen worden doorgevoerd, 
informeren wij ook altijd de pers. De raad vindt 
het namelijk van het allergrootste belang dat 
de stad zoveel mogelijk betrokken kan blijven. 
De inwoners direct, maar ook indirect via de 
onpartijdige nieuwsmedia.
 

Coffeeshops
Vier fracties dienden een motie in om het cof-
feeshopbeleid aan te passen vanwege corona. Er 
zouden wachtrijen ontstaan en dat is vanwege 
corona niet wenselijk. Maar ook werkt het illegale 
handel in de hand. Idee was om de openingstijden 
te verruimen én een deel van de (tijdrovende) 
registratieplicht te laten vervallen. De motie 
werd later op de avond aangepast aanvaard. De 
burgemeester gaat met de coffeeshops over de 
openingstijden in gesprek, maar de registratie-
plicht blijft. 
 
Afwegingskader wonen en zorg
Stel u krijgt een informatiebrief in de brievenbus 
waarin staat dat in uw straat een opvangpunt voor 
verslaafden komt. Best kans dat u niet enthou-
siast bent over die nieuwe buren. Daarentegen 
kan het voor die verslaafden wel een heel goede 
oplossing zijn om op een goede manier terug in 
de maatschappij te komen en hoéft zo’n vestiging 
helemaal geen problemen op te leveren. Het 

gemeentebestuur weegt de voordelen van een 
woon-zorgvoorziening op een bepaalde plek af 
tegen de nadelen ervan. Zou het nou niet mooi 
zijn als de inwoners al meteen vanaf het eerste 
moment daarover kunnen meedenken en -praten? 
En precies dát is wat de wethouder nu voorstelt. 
In het voorgestelde concept-afwegingskader 
voorzieningen wonen en zorg somt het college 
een stuk of 40 vragen op, die helpen om de beste 
afweging te maken. Het kan gaan om wonen 
voor gehandicapten, ouderen, asielzoekers, 
verslaafden, jeugd, en zo meer. 
 

Laadpalen inhoudelijk afgerond
Deze week lukte het om de bespreking af te 
ronden. Maar de raad is er nog niet uit. Het 
lijkt erop dat een aantal fracties vindt dat het 
stuk niet scherp genoeg is. Dus kondigden ze 
moties en/of amendementen aan, die volgend 
jaar aan bod komen. Om een idee te geven, het 
gaat om: brandveiligheid elektrische voertuigen 
in parkeergarages, de criteria voor plaatsing van 
snellaadstations, waarom niet meer experimenten 
met private laadpalen in de openbare ruimte 
en heel belangrijk: willen we meer elektrisch, 
dan moet het proces voor de aanvraag van een 
laadpaal een stuk sneller worden.
 

Uitbreiding asielzoekerscentrum
Eerder hebben raad en college hier al inhoudelijk 
over gesproken. Op de 17e was het meer een 
formele stap in het proces. Het college heeft een 
m.e.r.-beoordeling gedaan en vraagt de bevesti-
ging van de raad dat geen milieueffectrapportage 
nodig is. Dat is namelijk de bevoegdheid van de 
raad. Vervolgstap is nu dat het ontwerp-bestem-
mingsplan ter inzage wordt gelegd. De raad was 
er met een kwartiertje al uit: doorgaan. Volgend 
jaar dient de raad het bestemmingsplan vast te 
stellen.  

Wijkteams
In het voorjaar besloot de raad om het aanbod 
van wijkteams in de stad aan te passen. Door van 
16 naar 9 teams te gaan kan er meer op maat 
zorg en aandacht worden aangeboden, is het 
idee. Wijken waar minder vraag is, kunnen wel 
terecht bij het wijkteam van een naastgelegen 
wijk. De wethouder zegde toen toe een en ander 
in een raadsbrief uit te werken, maar dat werd 
niet een brief, maar een bespreking. Consultatie 
noemen we dat. De raad nam het niet voor zoete 
koek aan en stelde kritische vragen over onder 
meer de bereikbaarheid en de kosten (zo min 
mogelijk managers). Maar uiteindelijk kan de 
wethouder door met haar plannen.

Besluitvorming
Eigenlijk is het op de laatste PM vóór een reces 
altijd raak: er moet een hele waslijst aan besluiten 
worden afgewerkt. Bij het agenderen stond de 
teller op 32, maar er sommige waren afhankelijk 
van de uitkomst van de carrousel eerder op de 
avond. Het werden er uiteindelijk 33.

Besluitvorming 
Amendement: Horeca cultuurhuis Almere Buiten 
(RG-350) VERWORPEN
Amendement: Kwartiermaker financieren uit 
aanjaaggelden (RG-352) VERWORPEN
Raadsvoorstel Realisatie Cultuurhuis Almere 
Buiten (RV-57) AANVAARD
Raadsvoorstel: Begrotingsrechtmatigheid 2020 
inkomsten en uitgaven TOZO-regeling (RV-77) 
AANVAARD
Motie: Stop met de perverse financiële prikkel 
binnen de de Wmo (RG-357) AANVAARD
Amendement: Parkeernormen voor nieuwe pro-
jecten gaan via de Raad (RG-358) AANVAARD
Raadsvoorstel: Tussenoplossing parkeernor-
men in afwachting van parkeervisie (RV-71) 
AANVAARD
Amendement: 1500 studentenwoningen (RG-
366) AANVAARD
Amendement: Ook woningen voor Almeerse 
jongeren op de Campus (RG-367) VERWORPEN
Amendement: Studentenwoningen voor 
in Almere wonende studenten (RG-368) 
AANVAARD
Amendement: Geef de raad keuzes! (RG-370) 
AANVAARD

Motie: Stop de sloop! (RG-369) VERWORPEN
Amendement: Kostendekkendheid is het mini-
male (RG-372) AANVAARD
Motie: Beperk je niet tot één partij (RG-373) 
INGETROKKEN
Motie: Betrek Almeerse woningcorporaties 
bij de Campus in de Binnenstad (RG-374) 
VERWORPEN
Motie: Lokale betrokkenheid bij verhuur studen-
tenwoningen (RG-375) INGETROKKEN
Motie: Doorontwikkeling stadscentrum ‘groot 
project’ (RG-376) INGETROKKEN
Raadsvoorstel Campus in de Binnenstad (RV-73) 
AANVAARD
Motie: Zet extra winst op grondverkopen 
in voor extra betaalbare woningen (RG-382) 
VERWORPEN
Raadsvoorstel Nota Grondprijsbeleid 2021 (RV-
78) AANVAARD
Raadsvoorstel 11de wijziging APV (RV-79) 
AANVAARD
Motie: Uitfasering rubbergranulaat kunstgras-
velden (RG-362) INGETROKKEN
Motie vreemd: Geef duidelijkheid over dekking 
AED’s in Almere (RG-360) AANVAARD
Motie: Museum (RG-363) VERWORPEN
Motie: Financiering Museum (RG-364) 
VERWORPEN
Motie vreemd: Een volwaardige kerstuitkering 
voor gedupeerde ouders (RG-359) AANVAARD
Amendement: Financiële dekking voor de finan-
ciële gevolgen beperken bouwhoogte (RG-365) 
VERWORPEN
Raadsvoorstel Waterstate, financiële gevolgen 
beperken bouwhoogte en informeren participatie 
(RV-76) AANVAARD
Motie vreemd: Coffeeshopbeleid in coronatijd 
(RG-381) AANVAARD
Raadsvoorstel Herbenoemingsprocedure burge-
meester (RV-81) AANVAARD
Raadsvoorstel Functieprofiel Raadsgriffier Almere 
(RG-83) AANVAARD
Raadsvoorstel M.e.r.-beoordelingsbesluit bestem-
mingsplan Uitbreiding AZC Sportpark Fanny 
Blankers-Koen (RV-82) AANVAARD
Bekrachtiging geheimhouding aan de bijlage 
Investeringsraming Almeerderhout 2020-2035 
behorende bij het raadsvoorstel Ontwikkelplan 
Stadsbos Almeerderhout AANVAARD

De raad is met reces. Volgend jaar, op 21 januari is er weer een Politieke Markt. In de week daarvóór ontvangt u van ons weer raadsinformatie. In deze editie nog even geen agenda dus. Er zitten al 
wel een paar mooie onderwerpen in de pijplijn en enkele daarvan zijn al zichtbaar in het overzicht werkvoorraad (laatste dinsdag van de maand). 


