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Corona Thermometer
Raad en stad vonden elkaar in de bespreking rond 
de maandelijkse Corona Thermometer. In deze 
eerste bijeenkomst was het nog wel even wennen. 
De Thermometer biedt tegelijk kwantitatief en 
kwalitatief inzicht. Het gaat niet alleen om cijfers, 
curves en grafieken, maar ook om de resultaten 
en verwachtingen. Dat maakt het complex om 
te bespreken, want er zijn zoveel verschillende 
aanvliegroutes. 
Voor het tweede deel schoven partners uit de 
stad aan en dat levert een heel ander gesprek 
op. De stem van de stad is, zoals eigenlijk altijd, 
een grote verrijking van het raadsgesprek. Niet 
omdat de gasten zo anders zijn dan de raadsleden 
(die zijn immers ook allemaal gewoon inwoner), 
maar omdat niet sprake is van het reageren op 
raadsvoorstellen of politieke stukken. Er is veel 
meer ruimte voor het open gesprek, het uitwis-
selen van kennis en ervaring en het vinden van 
gezamenlijke woordbetekenis. Deelnemers uit 
stad en raad zijn gelijkwaardig. 

Kijkbuisdemocratie
Alle vernieuwende technieken ten spijt, het 
digitale vergaderen is voor raad én inwoners 
echt een stuk minder dan de levendige Politieke 
Markt in het stadhuis met zijn vergaderkamers, 
wandelgangen en ontmoetingsruimten. Het is 
allemaal platte kijkbuisdemocratie. Dat is voor 
niemand fijn, maar voor sommigen wringt 
dat extra, blijkt uit de signalen die wij van de 
kijkers krijgen. Nu proberen we altijd wat met 
uw praktische inbreng te doen, maar voor één 
ervan ging uw raad rechtop zitten. Letterlijk! 
Mede omdat de ondertiteling door het digitale 
vergaderen nogal eens te wensen overlaat, is de 
zichtbaarheid van de raadsleden tijdens de ver-
gadering extra belangrijk. Zodat gelaatsexpressie 
en mondbeweging helpen om de boodschap 
begrepen te krijgen. Dit gaat niet alleen over 
betekenisvolle non-verbale signalen, maar ook 
over inclusiviteit. Want wie minder goed kan 
horen, heeft een goed beeld nodig. Uw raad heeft 
er op 4 maart met hernieuwd bewustzijn aan 
gewerkt beter in beeld te komen. Dichter bij de 

camera, scherper, beter verlicht en met zichtbare 
mond (vanwege het liplezen). Conclusie: blijf ons 
volgen en attenderen. Er wordt naar u geluisterd.

Plenair
Bijna dertig besluiten moesten er genomen 
worden. Het werden er acht. Die andere waren 
niet vergeten, maar gingen allemaal over het 
Raadsvoorstel Visie Ecologie (RV-05). Eén 
amendement daarvan is gewijzigd in een motie 
en dat maakt het nodig dat eerst in de carrousel 
wordt gesproken over die verandern van het 
raadsinstrument. 

Besluiten
Raadsvoorstel Evaluatie 1ste fase en voorbereiding 
2de fase Oosterwold (RV-08) AANVAARD 41/4 
Motie: De beste kwaliteit voor Vogelhorst 2 (RG-
22) AANVAARD 33/11
Motie: Regievoering en transparantie (RG-24) 
AANVAARD 37/7
Motie: Invulling ontwikkeling gronden en par-
ticipatie (RG-25) AANVAARD 32/12
Raadsvoorstel Activeren MVA-gronden Vogelhorst 
(RV-03) AANVAARD 28/16
Motie: Ga door met 1 directeur in de Floriade 
BV (RG-57) VERWORPEN 20/25
Motie: Geen plus op de WNT bij de Floriade BV 
(RG-58) AANVAARD 43/2
Raadsvoorstel Benoeming leden kascommissie 
(RV-16) AANVAARD 45/0

DE AGENDA VAN DE RAAD

BESPROKEN IN DE RAAD

De agenda is vooral gevuld met onderwerpen 
die de vorige vergaderingen niet konden wor-
den afgerond: Voortgangsrapportage Floriade, 
Stadsbos Almeerderhout, Visie Ecologie, Corona 
Thermometer en Actualisatie geheimhoudingen. 
Er zijn ook een paar nieuwe.

- Subsidieaanvraag Woningbouwimpuls (Campus 
in de binnenstad). Het zal u wel bekend zijn 
dat we deze subsidie niet kregen. Vier fracties 
willen hier met het college over in gesprek. U 
leest hun beweegredenen en vragen het beste 
in het agendavoorstel zelf.

-  Oosterwold, exploitatiebegroting. In zo’n gebied 
waar de stad zo anders wordt ontwikkeld dan 
anders, zijn ook de kosten anders verdeeld. 
Dus moet zo nu en dan worden afgesproken 
wie waarvoor betaalt.

-  Geld voor jeugd naar jeugd. Een fractie dient 
een motie in om voor de door het Rijk verstrekte 
subsidie voor jeugdorganisatie (compensatie 
schade door corona) een bestemming te vinden. 
De motie volgt eerdere schriftelijke vragen (en 
de beantwoording daarvan).

Webinars
Nieuwe politieke partij
Op 1 maart was het de eerste keer dat we het webinar ‘Praat mee, instrumenten voor de inwo-
ner’ deden. Best wel peentjes zweten voor de griffie, maar het werd genieten met z’n allen. 
De deelnemers waren allemaal zeer betrokken inwoners, waarvan de meesten - zo bleek al 
meteen bij aanvang - nog wel een stapje verder willen gaan in hun betrokkenheid. Zozeer werd 
de gezamenlijke energie gevoeld, dat gescherend geopperd werd vanuit dit clubje meteen een 
nieuwe lokale partij te starten. Maar alras werd besloten die actie even uit te stellen tot na het 
volgende webinar op 24 maart, waarin we in gesprek gaan over het daadwerkelijk zetten van 
politieke stappen. 

De stadswebinars blijken een schot in de roos. U, de inwoner, bent duidelijk geïnteresseerd in 
de onderwerpen. Wij krijgen met elke editie nieuwe waardevolle inbreng, waardoor tot dusver 
geen enkel webinar hetzelfde is als het voorgaande. Het betekent dat wij steeds beter inzoomen 
op uw vragen en wensen. Er zijn nu drie versies. Het is logisch te beginnen met Denk mee, 
daarna Praat mee te doen en dan pas Doe mee te volgen. Maar dat had u vast al begrepen. Naar 
gelang het jaar vordert en wij van u aanvullende vragen krijgen, programmeren we nieuwe 
webinars om u te bedienen.

Denk mee, lokaal bestuur
en Politieke Markt
Bedoeld voor iedereen.
Een nuttige uur voor elke inwoner. Nou ja, 
meestal anderhalf uur, maar dat komt omdat 
het gewoon lekker loopt. Het gaat over hoe het 
lokale bestuur (wettelijk) is georganiseerd en 
hoe wij in Almere daar met onze Politieke Markt 
een bijzonder prettige draai aan geven. Ineens 
snap je dat de vraagstukken niet allemaal met 
one-liners kunnen worden opgelost. En hoe 
waardevol het is om dat dan ook niet te willen. 

Praat mee, uw instrumenten
Bedoeld voor burgers die invloed willen
(kunnen) uitoefenen.
Als je weet hoe het werkt (Denk mee), dan wil 
je misschien wel bijdragen aan betere besluit-
vorming. Dat is namelijk de opbrengst van 
het gesprek tussen inwoners aan hun gekozen 
mede-inwoners. Dan is het wel handig om te 
weten welke instrumenten er zijn en hoe je die 
het slimst benut.

Doe mee, politiek actief
Bedoeld voor politici in-de-dop.
Deze is er dus voor burgers die erover denken 
méér te doen dan alleen mee te praten. In 2022 
zijn nieuwe raadsleden nodig, want dan zijn 
er gemeenteraadsverkiezingen. Echt iedereen 
kan raadslid worden (dus ook meer inclusief 
en meer divers), maar het vraagt echt wel wat 
om raadslid te zijn. 


