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Vogelhorst
Vorige vergadering werd de raad onaangenaam 
verrast. Er werd gesproken over de ontwikkeling 
van het gebied Vogelhorst, wat daar gebouwd kan 
worden en door wie, toen bleek dat er al stukken 
grond aan een projectontwikkelaar waren toege-
zegd. Dat stond niet in de stukken en de raad 
vond dat hij niet naar behoren was geïnformeerd. 
Het liep met een sisser af, omdat wethouder 
Veeningen erkende dat het beter had gekund. 
Opbrengst is nu wel dat het college beloofde 
inzicht te verschaffen in álle bouwclaims die er 
al zijn gegeven en daar jaarlijks over te rappor-
teren. Zo benutten raad en college het voorval 
om het stadsbestuur doorlopend te verbeteren.

Floriade
Drie keer stond de Floriade op de agenda. Eerst 
voor een gesprek met de Floriade BV en aanslui-
tend voor de voortgangsreportage. Later op de 
avond was er een debat. In het eerste deel toonde 
directeur Sven Stimac de meest recente stand 
van zaken. Er waren wat vragen en antwoorden 
en de raad toonde zich overwegend positief. Bij 
de bespreking van de voortgangsrapportage, nu 
met de wethouder als gesprekspartner, werden 
meer tegenstellingen zichtbaar. De raad is 
bezorgd over tal van onderdelen van het project 
en constateert dat er qua planning niet veel mis 
mag gaan. De meesten zijn wel tevreden over 

de geboekte voortgang. De derde bespreking 
was een debat over het vertrek van een van de 
directeuren, zijn uitlatingen in de pers en wat er 
nu moet gebeuren. Het ging daarbij ook een tijd 
over de rol die de raad zelf heeft in de beeldvor-
ming. Er waren raadsleden die anderen opriepen 

minder vaak negatieve woorden te gebruiken, 
omdat woordkeuze behalve in de raadzaal, ook 
daarbuiten consequenties heeft. Daar staat 
tegenover dat de raad te allen tijd kwesties aan 
de orde mag stellen. Over de opvolging van de 
directeur zijn moties ingediend en die worden 
over twee weken besproken.

Griffier
Een van de raadsbesluiten was de aanwijzing 
van een nieuwe griffier. De ‘oude’, Jan Dirk 
Pruim, gaat namelijk op 4 mei met pensioen. 
Onderschat het belang van de raadsgriffier niet. 
Hij (of zij) is niet alleen de leidinggevende van 
het team van raadsadviseurs en -ondersteuners 
die ervoor zorgen dat de politieke machinerie 
draait. Hij is ook degene die alles weet van de 
wetten en regelingen waar de raad mee van doen 
heeft. Hij is ook de belangrijkste adviseur van de 
raad als collectief en van raadsleden individueel. 
En daarnaast heeft hij een belangrijke rol als 
verbinder tussen raad, college, gemeentelijke 

organisatie en inwoners. In Almere heeft de 
griffie vanaf het begin van het duale bestuur 
(2002) een sterke vernieuwingsopdracht gehad. 
Dat resulteerde onder meer in het werkwijze 
van de Politieke Markt. Maar tot op de dag van 
vandaag, en als het aan de raad ligt ook in de 
toekomst, blijft de raad onder aanvoering van 
de nieuwe griffier zoeken naar betere vormen 
van lokale democratie. Eén van de ambities die 
de nieuwe griffier nadrukkelijk benoemt is het 
meer gebruik maken van de kwaliteit van de stad, 
door het betrekken en inzetten van de inbreng 
en kennis van inwoners en organisatie. Voor het 
vinden van een nieuwe griffier is een zorgvuldige 
proces doorlopen dat enkele maanden duurde. 
Aangewezen werd Gert-Jan Broer (1982). Hij is 
sinds 2016 werkzaam bij de griffie als raadad-
viseur en was al loco-griffier en plaatsvervanger.

Politieke Markt 4 maart
De raad is een weekje met reces. De eerstvolgende 
PM is dus op 4 maart. 

BESPROKEN IN DE RAAD

Corona Thermometer
Corona dwingt de gemeente om naast het nor-
male stadsbestuur extra maatregelen te nemen 
om de effecten van de pandemie zoveel mogelijk 
onder controle te houden. Daarvoor is het nodig 
te weten wat er speelt. Niet alleen in harde cij-
fers (aantal zieken, uitkeringen, etc) maar ook 

kwalitatief (wat betekenen de cijfers voor de 
mensen en bedrijven). De gemeente verzamelt 
en publiceert al sinds april 2020 maandelijks 
de cijfers in de Monitor Coronacrisis. Ook werd 
vorig jaar over mogelijke toekomstige effecten 
nagedacht. Maar waar het uw raad tot dusver 
aan ontbrak is een actueel totaaloverzicht: 
het ‘nu’. Want in het ‘nu’ beleven inwoners, 

bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
de gemeente wat de coronacrisis voor ons alle-
maal betekent. En in het nu vindt het gesprek 
plaats tussen college en gemeenteraad over 
de gevolgen van de coronacrisis voor Almere 
op tal van terreinen. Om dat gesprek van de 
juiste nuttige informatie te voorzien, maken 
de gemeente en de griffie van de raad vanaf nu 
samen de Corona Thermometer. Elke vier weken 
(uitgezonderd vakanties) komt er een overzicht 
van cijfermatige én kwalitatieve informatie. Met 
zijn allen kunnen wij, de gemeenteraad, het 
college en u, de inwoners, op basis daarvan de 
gedeelde betekenis toekennen aan de cijfers en 
verhalen. Per editie doen we dat op één thema. 
Over twee weken is dat: de (mentale) impact 
van de crisis op jongeren. Iedere bespreking 
een ander onderwerp dus en daarbij zoeken wij 
ook nadrukkelijk het gesprek met de stad. Denk 
mee, praat mee, doe mee.

Her-indeling zalen
Elkaar ontmoeten en even bijpraten; het zijn 
de normaalste dingen. Alleen, nu even niet. 
Corona is voor iedereen meer dan lastig. Dat 
geldt dus ook voor raadsleden, gewone mensen 
die ze zijn, met hun dagelijkse werk, gezin of 
schoolgaande kinderen. Daarnaast doen ze 
nu ook het raadswerk op afstand. Dat knelt 
steeds meer. En wel hierom. In het bespreken 

van (vaak lastige) onderwerpen is niet alleen 
het woord genoeg. Houding en beweging zijn 
even belangrijke vormen van (non-verbale) 
communicatie. Dat werkt op het scherm veel 
minder. Plus, raadsleden zijn het vaak oneens 
over onderwerpen. Dat hoort zo, want het 
betekent dat alle stemmen in de stad gehoord 
en vertegenwoordigd worden. Maar raadsleden 
moeten ná een pittig debat wel met open blik 
en zonder rancune over een volgend onderwerp 
kunnen praten. Daarom was er na afloop van 
een Politieke Markt altijd de ontmoeting om 
even bij te praten. Het persoonlijk contact, de 
menselijke maat, het is voor een goed demo-
cratisch proces van levensbelang. De wetgever 
erkent dat: volksvertegenwoordigers mogen voor 
de uitoefening van hun democratische taak wél 
met meer mensen bij elkaar komen. Dit is een 
van de redenen waarom twee vergaderzalen 
in het stadhuis tijdelijk zijn her-ingedeeld. In 
zaal Stad kunnen nu carrouselvergaderingen 
tot 18 deelnemers plaatsvinden. Dat was 11, dat 
was te weinig voor 13 fracties. En in de raad-
zaal kunnen nu alle 45 raadsleden op veilige 
afstand van elkaar bijeen komen. Dat betekent 
dat de plenaire vergadering weer fysiek kan 
plaatsvinden. Maar de raad gaat daar wel heel 
prudent mee om. Als het niet hoeft, dan liever 
niet, maar als moet, dan kan het wel. 


