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Bloq van Kuffeler
Het maakt de gemoederen los. Een onderneming 
wil in de buurt van het gemaal een overslaglocatie 
inrichten, waar beton en puin vanuit een schip op 
vrachtwagens wordt geladen. Een paar kilometer 
verderop, op bedrijventerrein Buitenvaart, zit 
namelijk het recyclebedrijf waarvoor dat puin als 
grondstof dient. Nu rijden er veel vrachtwagens 
met puin heen en één van de ideeën is dat er 
met dit overslagpunt veel minder vrachtwagen-
kilometers komen. Daar staat tegenover dat de 
plek naast natuurgebieden ligt en er woningen 
in de buurt staan. Zo komen er tegenstrijdige 
belangen in beeld. Minder uitstoot en minder 
vrachtwagens in de stad, tegenover risico’s voor 
de natuurgebieden en meer vrachtwagens in 
de straat bij de omwonenden. Let op, dit is een 
zeer simpele weergave, in werkelijkheid zijn er 
veel meer factoren. 
Maar waar het om gaat is dat dit dé rol is van 
de raad: verschillende belangen afwegen voordat 
er een besluit met democratische meerderheid 
wordt genomen. Die afweging begint met het 
zo helder mogelijk krijgen van de feiten. Omdat 
de raadsvergaderingen openbaar zijn, kunnen 
alle inwoners tegelijk met de raadsleden alle 
gepresenteerde feiten mee-beluisteren en er hun 
eigen mening over vormen. In die fase zitten we 
nu. Vanuit de initiatiefnemer (het bedrijf) zijn in 
het voorstel argumenten en onderzoeksrapporten 
aangeboden. U kunt ze vinden bij de agenda van 
deze vergadering. In de carrouselvergadering van 
de raad gaf de initiatiefnemer een presentatie en 
konden andere belanghebbenden hun inzichten 
kenbaar maken. Vijf inwoners kwamen op deze 
carrouselvergadering inspreken. Deze verga-
dering was helemaal voor ‘de stad’. Volgende 
vergadering reageert de portefeuillehouder op 
het gehoorde en is de meningsvorming aan bod.

Technisch probleem
‘s Middags was alles nog getest, maar precies 
bij aanvang van de vergadering viel ineens het 
geluid uit. Omdat een vergadering altijd vertraagd 
in de uitzending komt (vanwege de techniek) 
waren al minuten verstreken voordat de storing 
gemeld werd. Stress in de regiekamer. Maar de 
inschatting was dat de problemen snel gevon-
den konden worden. Toen die verwachting niet 
uitkwam was de vergadering al te ver gevorderd 
om nog af te breken. Een aantal insprekers was 
al aan het woord geweest. Besloten werd om de 
vergadering voort te zetten. Er wordt namelijk 
altijd een reserve-opname gemaakt. Die werd de 
volgende ochtend vroeg alsnog aan de agenda 
gekoppeld en halverwege de ochtend waren de 
vergaderingen alsnog mét geluid terug te kijken. 

Geheimhoudingsbrief
De gemeente en een stichting in Almere zijn 
het oneens over de besteding van subsidies. Dat 
is al een tijdje aan de gang. Omdat de raad het 
werk van het college moet controleren krijgt hij 
rapporten. Vanwege de privacy of financiële belan-
gen zijn die documenten soms niet openbaar. 
Als hoogste orgaan van de stad beslist de raad 
zelf over die geheimhouding. Nu de verschillen 
van inzicht tussen stichting en gemeente niet 
tot een oplossing lijken te komen, kan een van 
de geheime stukken wel openbaar gemaakt 
worden. De raad wil namelijk zoveel mogelijk 
openbaarheid. Vanwege privacy van personen 
blijft een aantal andere documenten wel geheim. 
Een van de bestuurders van de stichting kwam 
inspreken. Wat ondanks Corona en avondklok 
altijd mogelijk is. 

 Actualiteitenhalfuur
In het actualiteitenhalfuur kunnen raadsleden 
actuele kwesties snel beantwoord krijgen door 
het college. De actuele vraag ging over de illegale 
handel in privégegevens afkomstig van de GGD. 
Het duurde maar vijf minuten, want de wethou-
der kon weinig antwoorden geven. Ze beschikt 
zelf niet over de informatie die gevraagd werd. 
Ze gaf door wat de GGD hierover gerapporteerd 
heeft. Namelijk dat het een landelijke datalek 
was. In het belang van het onderzoek zeggen 
de instanties niets over de data en ook over de 
gevolgen is nog niets bekend. Wel houdt de GGD 
de data nu scherper in de gaten. Soms is een 
raadsvergadering ook een plek om informatie 
te delen. En meer niet. 

Debat Floriade én motie van 
 wantrouwen
In 2022 start de Floriade tentoonstelling. In de 
afgelopen jaren een moeilijk en politiek vaak 
omstreden onderwerp. Met ook regelmatig scher-
pe tegenstellingen. Dat was in het debat, vorige 
week en afgelopen donderdag, opnieuw te mer-
ken. De aanleiding voor de meningsverschillen 
is de beloning van de directie van de Floriade BV. 
Het college heeft daar in een raadsbrief aan de 
raad over bericht, die mededeling was aanleiding 
dit debat te agenderen. Het ging over de hoogte 
van de beloning, namelijk over de vraag of dit 
binnen de kaders is, die door de raad zijn gesteld. 
En ook of die kaders door een uitspraak in een 
motie of door een besluit over de governance en 
de statuten van de BV worden bepaald. Tevens 
ging het over het optreden van het college (als 
aandeelhouder van de BV) toen over de beloning 
van de directie van de BV werd gesproken. En 
tenslotte over de vraag of het college bereid is 
met een uitspraak van de raad over de beloning 
terug te gaan naar de raad van commissarissen 
van de BV, want die sluiten namelijk de arbeids-
overeenkomsten met de directie. 

De meningen liepen sterk uiteen. Niet zozeer over 
de hoogte van de salarissen, die mede gezien de 
crisis als erg hoog worden ervaren. Maar wel over 
de vraag of dit past binnen de eerder afgesproken 
handelwijze. Het college zegt zeer haar best te 
hebben gedaan een zo laag mogelijk salaris af te 
spreken. De uitkomst is uiteindelijk geaccepteerd, 
omdat ze een goede directie nodig vindt voor een 
succesvol evenement en omdat ze -zo kort voor 
de tentoonstelling- geen risico willen lopen op 
vertrek van directeuren vanwege deze kwestie . 
Aan het einde van het debat kondigden drie 
fracties aan een motie van wantrouwen tegen 
de verantwoordelijke wethouders Floriade in 
te gaan dienen. Later op de avond werd deze in 
stemming gebracht. Veertien raadsleden stemden 
vóór, dertig stemden tegen. Eén raadslid was 
wegens ziekte afwezig. De motie werd dus met 
ruime meerderheid verworpen.

Plenair
Besluitvorming
Motie van wantrouwen (RG-20): VERWORPEN
Amendement: Geen budgetplafonds instellen 
(RG-05) AANVAARD
Amendement: Maatregel vermindering admini-
stratieve last (RG-06) AANVAARD
Amendement: Zorg voor een passend alternatief 
(RG-07) AANVAARD
Raadsvoorstel Maatregelen kostenbeperking 
jeugdhulp (RV-80) AANVAARD 
Amendement: Integratie van laadpunten in 
informatiestructuur voor inwoners (RG-08) 
AANVAARD
Amendement: Laadstations (RG-09) AANVAARD
Motie: Plaatsen laadpalen voor bezwaartermijn 
verlopen is (RG-11) VERWORPEN
Motie: Laadinfrastructuur combineren met brede-
re opgaven energietransitie (RG-14) AANVAARD
Raadsvoorstel Beleidskader Laadinfrastructuur 
(RV-75) AANVAARD
Motie vreemd aan de orde van de dag: Geef 
Almeerse ondernemers maximaal kans op omzet 
(RG-02) STEMMEN STAKEN
Raadsvoorstel Opheffing openbare basisschool 
De Zeetuin (RV-06) AANVAAARD
Beëdiging fractie-assistent de heer C.F. Sanderse 
(CDA) BEËDIGD

DE AGENDA VAN DE RAAD
Drie besprekingen worden vervolgd: de overslaglocatie de Bloq van Kuffeler, Vogelhorst en de bomen in de Duikerstraat. Nieuw is het raadsvoorstel Visie ecologie en een motie vreemd over kwijt-
schelding van schulden. Het initiatief voor een buitenzwembad wordt inhoudelijk besproken (geen meningsvorming of politiek nog). 

BESPROKEN IN DE RAAD


