
raadvanalmere.nlGEMEENTERAAD - Woensdag 17 maart 2021 Pagina 14raadvanalmere.nl
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Eén videovergaderzaal stond de hele avond in het 
teken van het doornemen van moties. Die gingen 
over de onderwerpen Voortgangsrapportage 
Floriade, Stadsbos Almeerderhout en de Visie 
Ecologie. Een rondedans van inzichten, meningen 
en politieke standpunten. Prima studiemateriaal 
voor wie wil weten waar de partijen in Almere 
zich hard voor maken en hoe ze dat aanpakken. 
Bedenk dat u over een jaartje voor de gemeen-
teraadsverkiezingen uw stem mag uitbrengen.  

Woningbouwimpuls
Onder deze toch wat ondoorgrondelijke titel gaat 
het afwijzen van een rijkssubsidie schuil, die 
voor een stuk van de financiering van het plan 
Campus in de binnenstad moest zorgen. De 
afwijzing werd midden februari bekend en het 
betekent dat een deel van het plan op een andere 
manier moet worden gefinancierd. Hoe, dat is 

nog niet duidelijk, het college is daarmee aan de 
slag. Vier fracties wilden -vooruitlopend daarop- 
met college en raad van gedachten wisselen. Er 
was een uur voor uitgetrokken. Maar na een 
kwartiertje werd duidelijk dat de meerderheid 
het gesprek (nog) niet nodig vond. Eerst maar 
even afwachten welke oplossing het college gaat 
voorstellen, naar verwachting in april, daarna 
komt nog gelegenheid om erover te praten. 

Oosterwold
In dit unieke stadsdeel wordt het meeste door 
de bewoners zelf geregeld. De overheid hoeft 
minder te doen aan het ontwikkelen en inrichten 
van de publieke ruimte en dus koop je daar een 
stuk grond voor een veel lagere prijs dan elders. 
Maar de bewoners zijn niet overal verantwoor-
delijk voor en de gemeente heeft wel degelijk 
kosten voor het uitgeven van de grond, collec-

tieve kosten voor onderzoek, bereikbaarheid of 
natuurontwikkeling. Die kosten moeten door de 
verkoop van de grond worden gedekt. Sinds de 
start van Oosterwold bekijkt de gemeente of de 
kosten en de grondprijs met elkaar in balans zijn. 
Het college stelt nu voor de exploitatiebegroting 
met zo’n 6 miljoen te verhogen. De raad lijkt het 
daar wel mee eens, dus kan er volgende week 
een besluit over genomen worden.

Besluitvorming
Motie: Een verdiepend onderzoek doen naar scena-
rio 5 inclusief overkapping (RG-60) VERWORPEN 
8/37
Motie: Onderzoek serieus scenario 5 (RG-61) 
VERWORPEN 6/39
Motie: Twee in één (RG-62) VERWORPEN 15/30
Motie: Locatieonderzoek doen naar scenario 4, dat 
uitgebreid kan worden naar scenario 5 (RG-63)  
VERWORPEN 11/34
Motie vreemd: Behoud serviceloket op station 
Almere Centrum (RG-26) AANVAARD 39/6
Amendement: Toevoegen van het systeem bodem 
en gidssoort regenworm aan de Visie ecologie 
(RG-30) AANVAARD 42/3 
Amendement: Samen optrekken in het vergroenen 
van ons bedrijfsleven (RG-31) AANVAARD 39/6
Amendement: Natuurinclusief bouwen (RG-32) 
VERWORPEN 22/23
Amendement: Groene daken en gevels (RG-33) 
AANVAARD 24/21
Amendement: Ecologisch beheer (RG-34) 
VERWORPEN 25/20
Amendement: Geen gebruik van chemische bestrij-

dingsmiddelen, bacteriën, schimmels, micro-orga-
nismen en insecten (RG-35) VERWORPEN 14/31
Amendement: Inbedden ecologische doelen bij 
aanbesteding groenonderhoudsbestekken (RG-36) 
AANVAARD 30/15
Amendement: Fonds versterking ecologie (RG-37) 
VERWORPEN 13/32
Motie: Zwerfafval ruimen voor maaien (RG-53) 
(o.v.v. uitkomst Carrousel) VERWORPEN 15/30
Motie: Monitoring van ecologische doelen (RG-38) 
VERWORPEN 28/17
Motie: Ecologische doelen borgen binnen de nota 
Kleur aan Groen (RG-39) AANVAARD 30/15
Motie: Groene daken en gevels (RG-40) 
VERWORPEN 14/31
Motie: Stel paal en perk aan verstening tuinen 
(RG-41) VERWORPEN 12/33
Motie: Geen grondgebonden zonnepanelen in 
het Almeerse groenblauwe raamwerk (RG-42) 
AANVAARD 27/18
Motie: Meer ambitie in terugdringen lichtvervui-
ling (RG-43) VERWORPEN 13/32
Motie: Stoor nachtdieren niet met onnodige ver-
lichting (RG-44) AANVAARD 28/17
Motie: Geen chemische bestrijdingsmiddelen 
meer in Almere (RG-45) VERWORPEN 20/25
Motie: Bladblazers (RG-46) VERWORPEN 10/35
Motie: Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups 
(RG-47) VERWORPEN 19/26
Motie: Stop kaalslag busbanen (RG-48) 
VERWORPEN 20/25
Raadsvoorstel Visie Ecologie (RV-05) AANVAARD 
38/7
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BESPROKEN IN DE RAAD

Interpellatiedebat
Kort gezegd is een interpellatie een verzoek om 
uitleg aan een of meer bewindspersonen. Dat 
betekent bij ons: leden van het college. Meestal 
betreft het een heikel onderwerp. Dat is ook nu 
het geval. Onlangs werd bekend dat de inhoud 
van een aantal mailboxen bij de gemeente Almere 
weg is. Daardoor is bijvoorbeeld correspondentie 
van wethouders of hoge ambtenaren niet meer 
beschikbaar. Zowel bij de lokale krant als bij 
de regionale omroep werd dit ontdekt nadat 
ze WOB-verzoeken hadden ingediend (Wet 
Openbaarheid van Bestuur). De media kunnen 
nu niet meer in de historie terug zoeken wat 
sommige bestuurders in het verleden hebben 
gezegd of beloofd. De belangrijke rol die de 
onafhankelijke pers heeft, is daarmee ingeperkt. 
Ze nemen het daarom hoog op.
Maar voor de raad geldt hetzelfde en eigenlijk 

nog meer. Die moet bijvoorbeeld kunnen ach-
terhalen hoe in het verleden bepaalde besluiten 
tot stand zijn gekomen. Als dat niet meer kan, 
wordt de controlerende rol van de raad daardoor 
moeilijker gemaakt. Dat is een taak die wettelijk 
bij de volksvertegenwoordigers is neergelegd. 
Het is nogal wat als een gemeente dat om wat 
voor reden dan ook in de weg zit. Controle is 
overigens niet onmogelijk, want een raad kan 
altijd nog besluiten tot een raadsonderzoek en 
dan kunnen oud-bestuurders worden opgeroepen 
om te komen uitleggen wat er is gebeurd. Maar 
heel wat raadsleden zijn behoorlijk ontstemd over 
de verdwenen correspondentie. Meteen na het 
bekend worden vroeg een partij om een inter-
pellatiedebat. Daar is twee uur en een kwartier 
uitgetrokken. En er is rekening mee gehouden 
dat het nog kan uitlopen ook.

Stemmen voor de democratie
Wat we hebben in Nederland is van grote waarde. Vrijheid, democratie, openbaarheid van 
bestuur. Narigheid zoals nu met de mailboxen of tijdelijke inperkingen zoals door covid19, 
doen daar niet aan af. We mogen een eigen mening hebben en die openlijk uitspreken. We 
hebben het systeem van de gescheiden wetgevende, rechtelijke en uitvoerende machten. Het 
land is van ons allemaal, ongeacht huidskleur, religie of geaardheid. En we hebben controle-
rende volksvertegenwoordigers die namens ons veel werk verzetten en die zich écht onafhan-
kelijk van de bestuurders opstellen: de gemeenteraad lokaal, de Provinciale Staten regionaal 
en de Tweede Kamer landelijk. Uw stem zorgt ervoor dat die al volksvertegenwoordigers een 
afspiegeling zijn van de samenleving.

Misschien weet u niet wat u moet stemmen. U bent heus de enige niet. Maar gelukkig zijn 
er verschillende stemwijzers. Vul er eens een paar in. Varieer met uw antwoorden en kijk wat 
er verandert. U komt er dan gaandeweg ook achter wat u zélf van belang vindt. Met drie of 
vier stemwijzers in een half uurtje bent u echt een heel stuk wijzer. Gun het uzelf en gun het 
elkaar. Draag bij aan een zo evenredig mogelijke volksvertegenwoordiging. Stem.


