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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

Nieuw jaar, nieuwe kansen
Vanwege corona leek uw raad rond deze jaar-
wisseling een wat langer recès dan normaal te 
hebben: vier weken, in plaats van drie. Schijn 
bedriegt, er was weliswaar geen Politieke Markt 
op de 14e, maar de raadsleden waren wel weer 
volop aan de slag. Ze woonden informatiebij-
eenkomsten bij, verdiepten zich in de nieuwe 
dossiers én kregen vanuit de stad ‘brieven aan de 
raad’, vanuit het college ‘raadsbrieven’ en stelden 
zelf ‘schriftelijke vragen’. Bij elkaar alleen al 21 
documenten in twee weken tijd. Maar ook op 
andere gebieden stonden we de afgelopen weken 
niet stil. Lees maar verder.

Kijktip
De recèssen geven ook altijd even lucht en zijn 
daarom ook hard nodig om bij te lezen of een 
keertje in te zoomen op een onderwerp. Ook 
de redactie van uw raadsnieuws doet dat. En zo 
kwamen wij op het spoor van heel leuke filmpjes 
van een kwartiertje over maatwerkdemocratie. Vijf 
korte video’s, met humor, heel verkwikkend en 
superinspirerend. We raden u aan ze te bekijken. 
Kijk ze hier: 
http://bit.ly/2XHHVeq

Ondertiteling
Omdat vanwege corona de raadsvergaderingen 
zo anders verlopen, lukte het onze leverancier 
alleen met grote moeite om de ondertiteling van 
de raadsvergaderingen werkend te krijgen. Maar 
in december lukte het dan toch. Vanaf nu - en 
met terugwerkende kracht vanaf september 
2020 - zijn al onze raadsvergaderingen van 
ondertiteling voorzien. Dat gaat automatisch, 
een computer ‘luistert’ naar de stem en maakt er 

geschreven tekst van. Maar u snapt, dat gaat heus 
niet altijd goed. Bijvoorbeeld omdat een spreker 
een beetje murmelt of mompelt, iemand met 
een accent praat of wanneer de audiokwaliteit 
wat minder is of er storingen doorheen klinken. 
De computer maakt er verrassend goede teksten 
van, maar hou er rekening mee dat er soms rare 
woorden kunnen verschijnen. Het systeem is 
wel lerend, dus naarmate er meer vergaderingen 
zijn ondertiteld, komen er steeds minder fouten.
De ondertiteling is alleen te zien op vergaderingen 
die u terugkijkt. Dus niet live. Om de ondertiteling 
te zien, klikt u in de agenda op de betreffende 
zaal. Er opent zich dan een nieuw venster met 
daarin een video-afspeelvenster. Door op het 
tandwieltje in de onderbalk daarvan te klikken 
krijgt u de mogelijkheid om de ondertiteling aan 
te zetten. Dit aanzetten hoeft u maar één keer te 
doen, uw browser onthoudt daarna uw keuze.

Webinars
Vorig jaar begonnen we met informatieve webi-
nars om onze inwoners meer wegwijs te maken 
in het reilen en zeilen van het lokaal bestuur. 
Wat blijkt: u was daar erg tevreden over. En daar 
worden wij dan weer blij van. Nogal wat deel-
nemers vroegen om een vervolg of verdieping. 
Dus dan doen we dat. We gaan eind van deze 
maand verder met het introductiewebinar over 
de Politieke Markt. Daarnaast komen er webi-
nars over invloed en over politiek actief worden. 
Spreekt een van deze (of allebei) u aan, laat ons 
dan ook weten wat u wilt dat er besproken wordt. 
Stel ons uw vragen die wij in de webinars kunnen 
beantwoorden. Dat kan heel gemakkelijk met een 
mailtje aan redactie@raadvanalmere.nl. 
Denk eraan, dit mailadres is alleen voor redac-

tionele zaken, gebruik voor formele kwesties of 
bij twijfel altijd: raadsgriffie@almere.nl.
Hou de webinarpagina in de gaten over de data 
en onderwerpen:
(https://gemeenteraad.almere.nl/webinar)

Bonifatiusspeld
Het stond in de krant en het was op de regionale 
TV: onze griffier Jan Dirk Pruim ontving de 
Bonifatiusspeld, de eervolle hoogste onderschei-
ding van Almere. Na een kort interview reikte 
burgemeester Franc Weerwind de onderscheiding 
uit, maar alleen in woorden. Corona hè. Dus 
Jan Dirk’s eigen vrouw speldde hem op met 
een zoen ter afsluiting. (dat u niet denkt dat 
dit een ambtenaar was die zich erg in haar rol 
inleefde.....). De hele ceremonie werd op film 
vastgelegd en was onderdeel van de digitale 
nieuwsjaarsreceptie van de gemeente Almere 
en de Vereniging Bedrijfskring Almere. Het 
stukje dat over onze griffier gaat hebben we 
voor u apart gezet op ons eigen vimeokanaal: 
https://vimeo.com/raadvanalmere. Hou dit 
kanaal in de gaten, want u vindt daar meer film-
pjes en binnenkort ook een hele nieuwe reeks 
uitleg- of instructiefilmpjes.

Indeling vergaderzalen
We rekenden erop na het recès weer wat meer 
fysiek te kunnen gaan vergaderen. Dat ontstond 
door het landelijke inzicht dat de gemeente-
raadsleden hun politieke werk beter kunnen 
doen door elkaar ook te kunnen ontmoeten. 
Om die reden werd het recès benut om twee 
vergaderzalen anders in te delen. In de raadzaal 
zijn de zit- en werkplekken van de raadsleden 
nu op anderhalve meter van elkaar gebracht en 
álle 45 raadsleden passen er dan precies in. De 
raadsleden hebben wel een microfoon nodig én 
een kaartlezer, zodat voor de video-opnames van 
de vergadering door de automatische camera’s 
kan worden ingezoomd op de spreker en diens 
naam in beeld komt. Daarom zijn de kastjes 
van de microfoons/kaartlezer uit andere verga-
derzalen gehaald en in tijdelijke opbouwkastjes 
gemonteerd. Het college en de pers kunnen 
ook nog in de zaal, maar die moeten achter de 
balustrade blijven in het gedeelte dat normaliter 
voor het publiek bedoeld was. Omdat we toch met 
de apparatuur bezig waren, hebben we nu ook 
het digitale stemmen in de raadzaal ingevoerd. 
Dat betekent dat bij een plenaire vergadering 
niet langer door de voorzitter en griffier handen 
worden geteld, maar dat de raadsleden op stem-
knoppen in hun kastjes drukken. De uitkomst 
verschijnt dan meteen op de grote schermen in 
de raadzaal. Jaja.
Ook in een van de carrouselzalen zijn op die 
manier tijdelijke plaatsen toegevoegd. Dat was 
ook nodig, omdat eerder niet álle dertien fracties 
tegelijk aanwezig konden zijn. Nu kan dat wel.

Mooi werk allemaal, maar ja, door de verlenging 
van de corona-maatregelen beperken we de 
fysieke bijeenkomsten nog even zoveel mogelijk. 
Dus op de 21e is er wel een fysieke carrouselver-
gadering met debat, maar nog geen plenaire en 
besluitvormende. Die doen we nog even digitaal.

DE AGENDA VAN DE RAAD
En zo komen we bij de agenda. Er is een debat over de vergoeding van de Floriade-directie. De raad doet een gesprekstafel over hoogbegaafde kinderen. Moties en amendementen over de elektrische 
laadpalen in de stad worden besproken, en enkele over de kosten van de jeugdhulp. Ook zijn er moties over maximale omzetkansen voor Almeerse ondernemingen en de bomen aan de Westerdreef. 
Tijdens plenair nemen twee raadsleden afscheid en komen er twee anderen voor in de plaats.
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