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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

Aan het begin van dit raadsnieuws willen we 
u eerst een compliment maken. Afgelopen 
donderdag waren er dertien insprekers in drie 
verschillende videovergaderingen aan het woord. 
Wauw. Alsof er geen videovergadermoeheid, 
digitale allergie of beeldschermaversie bestaat. 
De inwoners van Almere weten de raad steeds 
beter te vinden. Wij danken u voor uw alertheid, 
betrokkenheid en inbreng. U helpt de raad 
met het helder krijgen van de vraagstukken en 
dilemma’s door in en met de raad het openbare 
gesprek aan te gaan. Dat is wel wat anders dan 
op social media langs elkaar heen te praten. 
Door contact te onderhouden met raadsleden, 
brieven in te sturen of in te spreken helpt u de 
raad de best mogelijk beslissingen te nemen. En 
dat is hartstikke goed, want eenvoudig zijn de 
keuzes vaak niet. 

Oosterwold
Negen insprekers. Vanaf 2013 is in Oosterwold 
een voor Nederland unieke stadsontwikkeling 
gaande. Hier bouwen de bewoners niet alleen 
hun eigen huis, maar ook hun eigen wijk. Het 
is niet helemaal ‘vrijheid blijheid’, maar wel 
heel veel. In 2016 was er een eerste evaluatie en 
onlangs vond een tweede plaats. Daaruit blijkt dat 
ambities voor Oosterwold nog altijd breed worden 
gedragen. Ook is er veel belangstelling voor de 
aanpak van Oosterwold vanuit de rest van het land 
en ver daarbuiten. Maar er zijn natuurlijk ook 
leerpunten. Negen inwoners kwamen praktische 
ervaringen delen. Een aantal raadsleden kon al 
vragen stellen of reageren, maar de meesten 
kwamen nog niet aan de beurt. Gaat volgende 
vergadering door.

Buitenzwembad
Die insprekers. Vorige keer was er een technische 
toelichting met veel informatie over de scenario’s. 
Nu was de eerste politieke bespreking. Bij zo’n 
eerste bespreking zijn inwoners welkom om hún 
kijk op het buitenbad te delen. Mede daarom was 
er voor deze vergadering bijna twee uur uitge-
trokken. Maar dat was toch te kort, dus het gaat 
volgende keer verder. Niets is zeker, maar het 
lijkt wel duidelijk dat zo’n bad er gaat komen, 
maar in welke vorm en op welke plek? Misschien 
kunnen we u in het volgende raadsnieuws al wat 
meer vertellen.

Stadsbos
Eén inspreker. Het gaat in dit voorstel over 
het Almeerderhout. Een bosgebied van 1.400 
hectare. Even voor uw begrip: dat zijn bijna 
2.000 voetbalvelden maatje WK of EK. Het 
ligt nu al tussen stadsdelen in, in de toekomst 
is de omliggende stad nog groter. Vanaf 2019 
werken Staatsbosbeheer en de gemeente Almere 
aan dit plan. Eerst was er een Bosdialoog met 
betrokkenen en omwonenden, daarna maakte 
men een toekomstperspectief en daaruit volgde 
het ontwikkelplan. Er is meer dan 40 miljoen 
euro mee gemoeid, maar een flink deel komt 
uit co-financiering. De raad ontving het plan 
enthousiast, vond het ambitieus en passend bij 
de groei van de stad. Maar er zijn altijd verbe-
terpunten. Dus een uur vergaderen was niet 
genoeg. Volgende keer verder.

Visie ecologie
Negentien moties/amendementen stonden er 
op de rol. Twaalf fracties aanwezig en vrijwel 
iedereen wil over elke motie wat zeggen, ook al 

komt het neer op ‘eens zijn’ met eerdere sprekers 
of die mening op een andere manier verwoorden. 
Het is een manier om te laten zien waar je als 
raadslid (c.q. partij) voor staat, maar het kost veel 
tijd. Komende vergadering nog acht moties te 
bespreken. Maar pas echt interessant is om te 
zien welke van deze ingebrachte zienswijzen bij 
het stemmen op een meerderheid kan rekenen. 

Blocq van Kuffeler
Een verrassende wending. Het college vroeg aan 
de raad of het oké was geen milieu-effectrappor-
tage te laten opstellen. Omwonenden kwamen 
inspreken. Moties werden ingediend. Die zouden 
nu besproken worden, maar dat hoeft niet meer, 
zo liet de wethouder bij aanvang weten. De eige-
naar van de grond is het waterschap en die had ‘s 
middags laten weten voorlopig niet de benodigde 
grond te willen verkopen. Het klinkt als verspilde 
tijd, en dat is het feitelijk ook, maar toch is het de 
normale gang van zaken dat eerst de gemeente 
zo’n aanvraag oppakt, alvorens de grondeigenaar 
in beeld komt. Hoe dan ook: de gemeente (en 
de raad) staan er nu helemaal buiten. 

Actualiteitenhalfuur
Een groepje van landelijke organisaties stuurde 
een Brief aan de raad met de oproep om bui-
tendieren bij te voeren en andere maatregelen 
te nemen om de dieren buiten door de koude 
periode te helpen. Een van de fracties pikte de 

brief op om in het actualiteitenhalfuur aan het 
college te vragen wat de gemeente gaat doen. De 
portefeuillehouder waardeerde het initiatief en 
gaf aan dat de gemeente aan de stad gaat com-
municeren dat de oproep om buitendieren NIET 
te voeren, wat het normale beleid is, tijdelijk in te 
trekken. Verder verwees ze naar de aankomende 
herijking van het dierenwelzijnsbeleid in het 
tweede kwartaal van het jaar. 

Plenair met besluitvorming
Motie vreemd aan: Geef Almeerse ondernemers 
maximaal kans op omzet (RG-02) STEMMEN 
STAKEN, omdat dit voor 2e keer is, bepalen de 
regels dat het daardoor VERWORPEN is.
Raadsvoorstel Verwacht jaarresultaat 2020 en 
update begroting 2021 (RV-04) AANVAARD.
Raadsvoorstel Opheffen geheimhouding raads-
brief 8 september 2020 “Bevindingen mogelijke 
juridische procedure” (RV-09) AANVAARD.
Raadsvoorstel Bomen van de J. Duikerstraat 
(RV-07) VERWORPEN.

De knoop is doorgehakt: de bomen in de J. 
Duikerstraat worden niet gekapt. In het in 
2017 vastgestelde Bomenkader is afgesproken 
dat bomen zoveel mogelijk moeten blijven 
staan. Dat is ook hier van toepassing, ook al 
zijn er bewoners die overlast ervaren. Dat de 
gemeente, nogal onhandig, bij de invoering 
van het Bomenkader geen rekening hield met 
eerder gemaakte afspraken doet daar niets aan 
af. Om ze nu toch te kunnen kappen, wilde 
de gemeente een uitzondering maken op het 
Bomenkader. Die bevoegdheid berust exclusief 
bij de vertegenwoordigers van de inwoners: de 
gemeenteraad. Een van de raadsleden sprak uit 
niet blij te zijn dat de raad door de onhandigheid 
van de gemeente nu in deze lastige beslispositie 
was gebracht. Maar een ruime meerderheid hield 
vast aan het belang van het grote geheel: een 
groene, bomenrijke stad.

DE AGENDA VAN DE RAAD
Voor het eerst sinds de invoering van de coronamaatregelen komt de raad weer in zijn geheel bijeen in de raadzaal. Door tijdelijke aanpassingen van de ruimte kan raad plenair coronaproof vergaderen. 
We hebben er een informatiepagina voor gemaakt. https://gemeenteraad.almere.nl/corona

Komende donderdag zijn er eerst fysieke carrouselbesprekingen in de raadzaal, vanaf 22:00 is er een plenaire. In die plenaire twee markante onderwerpen. Eerst een debat over het vertrek van een 
van de Floriadedirecteuren. Later op de avond het raadsvoorstel Aanwijzing Raadsgriffier Almere. De huidige loco-griffier Gert-Jan Broer is voorgedragen om de huidige griffier Jan Dirk Pruim op te 
volgen. Kijk op almere.notubiz.nl voor de agenda.

BESPROKEN IN DE RAAD


