
raadvanalmere.nlGEMEENTERAAD - Woensdag 3 maart 2021 Pagina 15raadvanalmere.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

Jongeren en de crisis
Vorige week schreven we over de Corona 
Thermometer. Tijdens de Politieke Markt gaat 
de raad er nu over in gesprek. Die Thermometer 
is een handig instrument dat de raad (en u) kan 
helpen om zich goed op het onderwerp voor te 
bereiden. Een gesprek over inhoud is namelijk 
pas echt kansrijk als de deelnemers vanuit 
dezelfde, gedeelde kennis praten en als ze het 
over de betekenis van de gegevens eens zijn. 
Daarom biedt de Corona Thermometer meer 
dan een verzameling getallen en feiten, zoals 
u die in de wekelijkse Monitor Coronacrisis 
lees. De monitor is wel een van de belangrijke 
bronnen, maar in de Thermometer leest u niet 
alleen over de actuele stand van zaken, maar 
ook wat de genomen maatregelen zijn én wat 
de verwachte trend is. In de bespreking gaat het 
eerst drie kwartier over de algemene effecten en 
ontwikkelingen, in het tweede deel gaat het deze 
keer specifiek over der (mentale) impact van de 
crisis op jongeren. Een jongere, een vertegen-
woordiger van een middelbare school en iemand 
van jeugdhulp zijn aanwezig om met de raad in 
gesprek te gaan. Lees alvast de Thermometer en 
kijk mee met de vergadering.  

Floriade
Op de 18e was begonnen met de voortgangs-
rapportage, maar de tijd was op. Op een aantal 
van de vragen die toen gesteld werden, reageert 
de portefeuillehouder schriftelijk, maar in de 
vergadering zal hij nog het nodige mondeling te 
melden hebben. Dat kan echter pas nadat - direct 
voorafgaand hieraan - drie moties besproken zijn. 
Deze werden ingediend na de vergadering over 
het vertrek van een van de directeuren. 

Actieplan betaalbaarheid =  wonen
In de Woonvisie neemt Almere zich voor om 
tussen 2020 en 2030 zo’n 10.000 betaalbare 
woningen te bouwen. Maar hoe pak je dat aan? 
In het agendavoorstel Actieplan betaalbaarheid 
van het college staan nu 22 instrumenten om 
(voldoende) betaalbare woningen in de stad 
te bouwen. Dertien daarvan vindt het college 

kansrijk, negen wat minder. Het college wil 
van de raad horen hoe hij denkt over die keuzes 
en of er misschien nog andere ideeën zijn die 
gebruikt kunnen worden. Deze bespreking kan u 
misschien al concreet inzicht geven in de aanpak 
van de stad om aan meer betaalbare woningen te 
komen. Temeer daar de portefeuillehouder aan 
het einde van de bespreking meteen vertelt met 
welke keuzes hij/zij verder gaat.

Buitenbad
Vier moties komen er op tafel en daar is bijna 
een uur voor uitgetrokken. De overeenkomst 
tussen de vier is misschien wel samen te vatten 
als: denk groot en vooruit. Behalve eentje ervan, 
zijn het geen grote fracties (c.q. partijen) die ze 
indienden. Dat maakt ze zeker niet minder waar-
devol voor het gesprek, want zelfs de inbreng van 
één enkel raadslid kan nieuwe inzichten in de 
totale raad teweeg brengen. Met zo’n belangwek-
kend onderwerp als het zwembad is het dus de 
moeite waard om te horen wat de verschillende 
raadsleden over de voorstellen van hun collega’s 
te vertellen hebben.

Een nieuw-oud-raadslid 
Raadslid Joske Galiart kan haar raadsfunctie 
tijdelijk niet uitoefenen. Daarom vervangt 
Zoubida Bouljhaf haar - eveneens tijdelijk - als 
raadslid. Zoubida is nu fractieassistent en is dus 
al helemaal up-to-date. Bovendien was ze eerder 
al raadslid en brengt ze de nodige ervaring mee. 
Haar plek wordt ingenomen door een nieuwe 

fractieassistent Albert Waninge. Beiden worden 
in het plenaire deel beëdigd.

Visie Ecologie
Negentien moties zijn er voortgekomen uit de 
eerdere besprekingen over de Visie Ecologie. 
Het zijn veel meer dan ‘punten en komma’s’ die 
de raad hier voorstelt. Over al deze ideeën is in 
de raad gesproken, maar het is niet genoeg om 
er alleen maar over te praten, het gaat erom de 
moties of amendementen aangenomen te krijgen. 
Zijn de indieners erin geslaagd om andere raads-
leden te overtuigen van hun verbetervoorstellen? 
Krijgen ze een meerderheid? Met een lijstje in 

de hand kunt u negentien keer meekijken wat 
het oordeel van de democratische meerderheid 
is. En geloof ons, dat is best leuk om te doen. 

RAADSNIEUWS
De vorige Politieke Markt was op 18 februari. Daarna was de raad, tegelijk met de scholen, een weekje vrij. In de tussentijd gebeurde er wel het een en ander. Een opvallende domper was dat een flinke 
subsidie voor het project Campus in de binnenstad door het Rijk niet aan Almere werd toegekend. Dat riep meteen een boel vragen op. Vanuit de raad is er op aangedrongen dat het college dit snel 
komt uitleggen. De agenda van 4 maart was natuurlijk al vastgesteld, maar wellicht komt het de week daarna al aan de beurt.

DE AGENDA VAN DE RAAD

Denk mee, praat mee, doe mee
Inwoners, midden in de stad. Maar zij zijn óók 
raadslid. Ziet u zich als een van deze vijf? Is het 
wat voor u? In maart 2022, over een vol jaar, 
kunt u uw stem op uw lokale volksvertegen-
woordiger uitbrengen. De aanloop daarnaar is 
al gestart. Maar u kunt ook zélf politiek actief 
worden. Er zijn al partijen die u uitnodigen 
om bij hen te komen kijken of het wat voor u 
is, een rol nemen in het lokale bestuur. Ook 
vanuit de griffie organiseren wij informatiebij-
eenkomsten. Noodgedwongen kan dat fysiek 
nog niet. Maar we organiseren sinds november 
wel webinars, waarin we u meenemen in het 
reilen en zeilen van het lokale bestuur. Er zijn 
er nu drie waaraan u kunt deelnemen. Voor 1 
maart (Meedoen) zijn er nog enkele plaatsen 
vrij, maar u moet er snel bij zijn. Vanaf half 
april plannen wij weer nieuwe webinardata.

Meedoen (1 maart)
Wie al weet hoe de politiek in Almere werkt, 
wil misschien wel invloed uitoefenen. En dat 
kan heel goed. Maar welke instrumenten zijn 
er nu en welke is het beste voor welk doel dat 
u heeft? Dat ontdekt u in dit webinar. Een 

korte uitleg van alle beschikbare invloed-in-
strumenten en daarna samen aan de slag met 
concrete voorbeelden.

Lokale democratie en
Politieke Markt (22 maart)
U ontdekt hoe de lokale democratie is ingericht 
en maakt in korte tijd kennis met de werkwijze 
van de Politieke Markt van Almere. U leert 
er hoe onderwerpen op de agenda komen en 
wie daarvoor verantwoordelijk kunnen zijn. U 
ontdekt waar u de stukken kunt vinden, hoe ze 
behandeld worden en hoe uw stem en invloed 
daar effect op (kunnen) hebben. 

Politiek Actief! (24 maart)
In de representatieve democratie is de gemeen-
teraad het hoogste orgaan in de stad. Kaders 
stellen, controleren en vertegenwoordigen, 
dat zijn de taken van de raadsleden. Maar 
wat betekent dat? Wie kan raadslid worden? 
Wat moet je daarvoor doen, wat moet je kun-
nen? Een korte uitleg van de route naar het 
raadslidmaatschap en daarna in gesprek over 
rolneming, macht, ethiek en politiek.


