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Dinsdag 16 maart
Raadzaal
Dinsdag was er een extra Politieke Markt, het was 
zelfs een noodgedwongen fysieke plenaire verga-
dering. Het was voor het laatst op 5 maart 2020 
dat de raad voltallig bijeen was. De raadzaal is 
(tijdelijk) heringericht en er zijn vier verschillende 
looproutes gemaakt om de deelnemers conform 
de RIVM-richtlijnen te kunnen laten deelnemen. 
Het liep als een zonnetje. Wat diverse deelnemers 
ook opviel was dat het fysiek vergaderen echt 
veel beter bevalt dan het digitale. De stijlvolle 
omgeving van de raadzaal, elkaar kunnen zien 
en de kleine gebaren en signalen waarnemen, 
het draagt enorm bij aan de kwaliteit van de 
beraadslagingen.
Twee raadsleden waren er overigens nu niet bij, 
maar dat is niet ongewoon. Ook vóór Covid-19 
waren raadsleden wegens ziekte wel eens afwezig. 

Burgemeester
Een burgemeester heeft een zittingstermijn 
van zes jaar. Tegen het einde daarvan doet een 
vertrouwenscommissie van raadsleden een onder-
zoek. De rapportage daarvan wordt door de raad 

besproken. Dat moet in het geheim gebeuren. 
Want het is dan wel een publieke functie, maar 
het gaat ook over een heel zichtbare persoon. 
En net zoals uw jaarlijkse evaluatiegesprek met 
uw leidinggevenden niet openbaar is, hoort 
dat ook voor een burgemeester niet. Door die 
geheimhouding moest de rapportage in de 
raadzaal besproken worden. De wet verbiedt het 
namelijk om geheime vergaderingen online te 
houden. De Raad van Almere vergadert zoveel 
mogelijk openbaar en digitaal, maar in dit geval 
was er geen keus. 
Een burgemeester wordt (her)benoemd bij 
koninklijk besluit, op voordracht van de minister. 
Maar die volgt in het algemeen de voordracht 
van de gemeenteraad. Van de raad mag onze 
burgemeester de komende zes jaar in Almere 
blijven, hij kreeg een bescheiden aandenken. 

Presidium terug op sterkte
Door het vertrek van een raadslid bestond het 
presidium van de raad een paar weken uit vier 
in plaats van vijf leden. Omdat de raad nu toch 
fysiek bijeen was, werd meteen over een nieuw 
presidiumlid gestemd. Willy-Anne van der 
Heijden werd benoemd. Ze is ervaren, want al 
lang raadslid en ze was ook al eerder presidiumlid. 

Donderdag 18 maart
Omgevingswet workshop
Hoe wordt onze openbare ruimte ingericht? 
Hoeveel woningen, groen of wegen? Hoeveel 
geluid mag een bedrijf maken? Omdat het over 
de publieke ruimte gaat, moet dat allemaal 
heel zorgvuldig worden afgesproken. Er zijn 
nu 26 wetten/regels waarbinnen dat geregeld 
is en er zijn verschillende bestuurslagen mee 
gemoeid: het Rijk, de provincie en de gemeenten. 
Binnenkort komt er echter één nieuwe wet, die 
al die andere vervangt: de Omgevingswet. Dan 
worden (vooral) de gemeenten verantwoordelijk. 
En hier komt’ie: de gemeenteraden, uw volksver-
tegenwoordiging hebben ook dan de belangrijke 
rol van het vertegenwoordigen, kaders stellen 
en controleren van dit werk van de gemeente.
De invoering van de Omgevingswet is superin-
gewikkeld en vraagt veel tijd. Het plan is om 
‘m op 1 januari 2022 in te voeren en dan is er 
tot 2029 tijd om bestaande regelingen (bestem-
mingsplannen en vergunningen) in nieuwe 
omgevingsplannen te laten overgaan. In Almere 
legde de raad eerder al duidelijke ambities neer in 
een koersdocument hoe met de nieuwe wet om 
te gaan. Dat moet op maat (rekening houdend 
met maatschappelijke vraagstukken in Almere) en 
met betere samenwerking met de stad. De regels 
en procedures moeten sneller en eenvoudiger. 
En er moet een gelijk speelveld zijn: iedereen 

dezelfde informatie en toegang. Voor uw raad 
verandert er veel, vandaar deze workshop op de 
dinsdagmiddag.

Email interpellatiedebat
U hoorde er vast al eerder over. Nogal wat emails 
van oud bestuurders zijn verdwenen. De raad 
vindt dit een heel ernstige tekortkoming en 
debatteerde erover. Onderdeel daarvan was de 
bevraging van de portefeuillehouder hierover (de 
burgemeester). Het debat ging met name over 
het niet (tijdig) informeren van de raad. De bur-
gemeester erkende tekortkomingen. Er wordt al 
een paar jaar gewerkt aan verbetering. Maar in de 
tussentijd is de digitale archivering in het stadhuis 
nog lang niet op orde. De pijn lijkt erin te zitten 
dat het college de verbeteracties als ‘onderhanden 
werk’ ziet, terwijl diverse raadsleden vinden dat 
het college de raad hierover (beter/eerder) had 
moeten informeren. Niettemin krijgt het college 
een paar weken de tijd om de kwestie verder te 
onderzoeken en met voorstellen te komen.

Plenair - Besluitvorming
Raadsvoorstel Actualisatie exploitatiebegroting 
Oosterwold (RV-18) AANVAARD 45/0
Amendement: Opheffen geheimhouding 
aankoopbedrag jachthaven Haddock (RG-74) 
VERWORPEN 14/31
Raadsvoorstel Actualisatie geheimhoudingen 
2018 (RV-12) AANVAARD 32/13
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Speedpedelecs
Een speedpedelec is een fiets met elektrische 
trapondersteuning die tot maximaal 45 km per 
uur kan gaan. Sinds 1 januari 2017 is dit soort 
tweewielers daarom als bromfiets aangemerkt. 
Ze moeten op de rijbaan tussen de auto’s. Almere 
heeft een vrij uniek gescheiden verkeersysteem, 
waardoor die oplossing niet lekker uitpakt. Het 
college stelt voor om de speedpedelecs ook op 
de fietspaden toe te staan.

Binnendijkse jachthaven
Om ruimte te maken voor de Floriade moest 
jachthaven Haddock plaatsmaken. Een paar hon-
derd scheepjes vond een andere ligplaats elders in 
de stad. Het college zou aan het werk gaan voor 
een nieuwe jachthaven binnen de stadsgrenzen 
én binnen de dijken en beloofde eind 2020 met 
voorstellen te komen. Eén fractie vraagt zich af 
wanneer de voorstellen naar de raad komen en 
zet het onderwerp op de agenda. 

Afscheid en benoeming
Raadslid en fractievoorzitter Ulysse Ellian heeft 
een zetel in de Tweede Kamer verworven. Hij 
verlaat de raad. Ellian had een hoofdrol in het 
samenstellen van de coalitie in 2018 en een 
nieuwe coalitie in februari 2020. Er komt een 
nieuw raadslid om de fractie weer compleet te 
maken: Willem Knemeijer. De fractie maakt 
later bekend wie door de partij tot nieuwe frac-
tievoorzitter is gekozen.

Floriade interpellatie
Het emiraat Qatar zou meedoen aan de Almeerse 
Floriade en vijf miljoen euro bijdragen als een 
soort compensatie. Ze wilden namelijk een 
jaartje vóór onze Floriade een eigen tuinbouw-
tentoonstelling houden. Maar vanwege Covid-19 
verschoven ze die naar 2023. Ze lijken nu niet 
van plan te zijn nog te betalen. Het is niet hele-
maal duidelijk. Een fractie wil van het college 
horen hoe het zit. 


