
raadvanalmere.nlGEMEENTERAAD - Woensdag 27 januari 2021 Pagina 14raadvanalmere.nl

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

Gesprekstafel hoogbegaafdheid
Het is de rol van de raad om politiek te bedrijven, 
om door zijn zeggenschap het beleid van het 
stadsbestuur democratisch in de juiste richting 
te sturen. Eens in de zoveel tijd signaleert een 
politieke partij iets in de stad wat aandacht 
nodig heeft. Maar niet altijd is er dan ook al 
meteen een politiek doel. De raad kan dan tóch 
over zo’n onderwerp praten, gewoon om kennis 
te verzamelen, inzichten te delen en op basis 
daarvan alsnog eventueel politieke stappen te 
ondernemen. Zo’n a-politiek gesprek noemen 
we een gesprekstafel en meestal zijn het supe-
rinteressante bijeenkomsten waar de deelnemers 
(en kijkers) veel van opsteken. 
Op de 21e was er een gesprekstafel over hoog-
begaafdheid. Hoogbegaafde kinderen kunnen 
goed en snel leren, maar evengoed wil het op 
school niet altijd lukken. Hoogbegaafdheid wordt 
soms niet herkent, de kinderen voelen zich niet 
begrepen of ze krijgen te weinig prikkels (of juist 
teveel) waardoor ze zich anders gaan gedragen. 
Dat kan problemen opleveren, voor de kinderen, 
maar ook voor de ouders en de scholen. In de 
gesprekstafel kwamen ter zake kundige sprekers 
aan het woord, enkelen van hen zelf ook hoogbe-
gaafd. De bijeenkomst was een eyeopener voor 
velen en resulteerde in concrete uitkomsten, 
waarin de raad en de gemeente wel degelijk een 
rol zouden kunnen krijgen.

• Zo wordt gedacht dat het Almeers Talentlab 
uitgebreid zou kunnen worden. In dit project 
krijgen hoogbegaafde kinderen extra kennis 
aangeboden, zodat hun gretige brein voldoende 
te verwerken krijgt.

• Ook is het wellicht mogelijk dat de gemeente 
een centrale regierol neemt om scholen, jeugd-
zorg en passend onderwijs beter bij elkaar te 
brengen.

• Een derde idee is om het specialistische onder-
steuningsaanbod voor de jongeren, ouders en 
scholen transparanter te maken. Bijvoorbeeld 
met een zogenaamde sociale kaart, waardoor 
het voor iedereen gemakkelijker wordt om 
tijdig extern hulp in te roepen.

Wat de opvolging is van de bespreking is nu 
nog ongewis. Het raadslid dat initiatiefnemer 
was, gaat eerst met de wethouder in gesprek en 
komt er daarna op terug. Zeker is in elk geval 
dat deze groep jongeren en hun omgeving nu 
in beeld is bij de raad.

Ondertiteling
Vorige week meldden wij u dat onze raadsver-
gaderingen nu automatisch ondertiteld worden. 
Er zitten best ‘vertaal’fouten in, maar het geeft 
toch aan mensen met een beperking wat meer 
mogelijkheden. Hoe u die ondertiteling te zien 
krijg, hebben we nu ook in een uitlegfilmpje op 
ons videokanaal gezet.
https://vimeo.com/raadvanalmere

Debat Floriade salarissen
In de voorbije jaren waren er verschillende direc-
tieleden bij de Floriade aan het werk. Eind vorig 
jaar werd een nieuwe directeur benoemd en een 
tijdelijke aanstelling van een andere directeur 
omgezet in een permanente aanstelling. Een van 
de fracties vroeg informatie over de hoogte van de 
vergoedingen en kreeg die in vertrouwelijkheid. 
Naar aanleiding daarvan wil die fractie met het 
college in debat over de hoogte van de vergoeding 

én over het openbaar maken van de hoogte van 
de vergoeding. Dat is geplaatst naast een motie 
die in 2014 door de raad is aangenomen. Daarin 
is uitgesproken dat de salarissen niet boven 
een bepaald bedrag mogen uitkomen. Lees het 
agendavoorstel om te zien wat de vraagstelling is. 
https://almere.notubiz.nl/document/9576011/2
Het ging er best heftig aan toe in dit debat. In de 
nieuwsbrief hier verslag van doen is onbegonnen 
werk. Daarom in dit geval slechts de verwijzing 
naar de videoopnamen van de vergadering, 
die vindt u bij de agenda op notubiz, u kunt 
gemakkelijk meteen naar het debat springen op 
1 uur en 47 minuten (1:47:00). Het debat kon 
door tijdgebrek niet worden afgemaakt, dus gaat 
komende donderdag verder. 

De Raadspen 2020
Op datzelfde videokanaal vindt u ook het film-
pje van de uitreiking van de Raadspen 2020. 
De Raadspen is een jaarlijkse prijs voor de 
drie ambtenaren die het beste raadsvoorstel of 
agendavoorstel voor de raad hebben geschreven. 
In plaats van te mopperen op de leesbaarheid of 
begrijpelijkheid van complexe stukken voor de 
raad, is een jaar of tien geleden besloten juist 
een pluim uit te delen aan diegenen die het goed 
doen. De raad drukt er zijn grote waardering mee 
uit en de ambtenaren doen steeds meer hun 

best om toegankelijke stukken te schrijven. Dat 
is overigens niet alleen fijn voor de raad, maar 
vooral (!) ook voor u, de inwoner. In het filmpje 
praten we met de drie ambtenaren die de top-3 
haalden. Aan het eind wordt bekend wie de 
nummers 3, 2 en 1 zijn geworden.
U vindt het filmpje hier. Of ga naar de voorpagina 
van raadvanalmere.nl.
https://vimeo.com/501821420

Lees mee, praat mee, doe mee
Nu we toch over filmpjes praten.... We maken 
korte uitlegfilmpjes om u te helpen gemakkelijker 
te volgen of te beïnvloeden wat uw vertegenwoor-
digers in de raad doen. Een paar weten we er al: 
hoe werkt het met inspreken? Waar vind ik de 
stukken? Vooral geven we daarbij antwoord op 
de vragen die ú stelt. Dus, anders gezegd: stel 
ons de vraag die wij in de uitlegfilmpjes kunnen 
beantwoorden. Dat kan heel gemakkelijk met een 
mailtje aan redactie@raadvanalmere.nl. Denk 
eraan, dit mailadres is alleen voor redactionele 
zaken, gebruik voor formele kwesties of bij twijfel 
altijd: raadsgriffie@almere.nl.

Plenair
Tijdens de digitale plenaire bijeenkomst werd 
afscheid genomen van raadsleden Arnoud 
Ravestein en Leonie Vestering. In hun plaats 
werden Jenny Zerfowski en Martine Puhl geïn-
stalleerd.

DE AGENDA VAN DE RAAD
Een paar prikkelende onderwerpen in de agenda van de 28e. Natuurlijk gaat het Floriadesalarissendebat 
verder en ook komt het idee om een betonpuin-overslaglocatie nabij gemaal de Bloq van Kuffeler 
te maken. Er staat een cryptisch onderwerp op: bevindingen mogelijk juridische procedure. Dit 
was geheim, maar is op 19 januari in een raadsbrief bekend geworden. Het gaat over Stichting 
Inspiractie Inc. Er wordt daarnaast gesproken over de begroting 2021, opheffing van basisschool 
De Zeetuin, Oosterwold en het activeren van MVA-gronden. Als u niet weet wat dat is, kunt u weer 
wat leren in deze bijeenkomst :)

BESPROKEN IN DE RAAD


