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Jachthaven
Weer een hoofdrol voor de inwoners. Bij deze 
vergadering over de voortgang voor een (moge-
lijke) nieuwe binnendijkse jachthaven waren vier 
insprekers. De stem van de stad is belangrijk dus 
zij kregen ruim de tijd. Een belangrijk pijnpunt is 
dat de ligplaatshouders weten dat ze tot september 
op de huidige tijdelijke plekken mogen liggen, 
maar niet weten waarheen ze daarna moeten. Ze 
willen snel duidelijkheid. De meeste raadsleden 
snappen dat. De raad besprak het onderwerp 
in een eerste ronde, maar er was geen tijd om 
het af te ronden. Omdat de portefeuillehouder 
aankondigde dat een raadsvoorstel in de maak 
is, werd voorgesteld om dat eerst af te wachten. 
Maar een meerderheid van de deelnemers wil nu 
met de wethouder verder praten. En dat gebeurt 
volgende keer (op 8 april).

Speedpedelec
Dit is de kwestie: speedpedelecs zijn fietsen met 
trapondersteuning die wel 45km per uur kun-
nen rijden. Volgens landelijke wetgeving (2017) 
moeten die fietsen op de rijbaan, tussen de brom-
mers en ander gemotoriseerd verkeer. Immers, 
die mogen in de bebouwde kom ook maximaal 
50km per uur. dus dan is het snelheidsverschil 
niet zo groot. In de meeste steden rijden fietsen, 
brommers, auto’s, bussen en vrachtwagens alle-
maal tegelijk op dezelfde weg. Maar in Almere 
niet. Omdat voor fietsen en bussen een aparte 
infrastructuur is, worden bij ons heel veel wegen 
alleen door auto’s en vrachtwagens gebruikt. Die 
weggebruikers zijn er in Almere helemaal niet 

aan gewend om een fiets op ‘hun’ rijbaan tegen 
te komen. En speedspedelecberijders vinden het 
rijden tussen de voertuigen niet fijn. Het college 
stelt nu voor om de snelle fietsen op de fietspaden 
in Almere toe te staan. Natuurlijk denken de 
raadsleden hier verschillend over. Logisch, in de 
stad zijn de meningen ook verdeeld. Wat speelt 
zijn natuurlijk de veiligheid, maar bijvoorbeeld 
ook de extra kosten van de ontheffing, hoe te 
handhaven of het invoeren van een maximale 
fietssnelheid binnen de bebouwde kom. Wanneer 
je wat dieper nadenkt over een kwestie, blijkt 
veelal dat het toch iets gecompliceerder ligt dan 
je aanvankelijk denkt. De raad is er nog niet. Op 
8 april gaat het verder.

Besluitvorming
• Amendement: Behoud duurzame voorzieningen 

bij stadsbos (RG-64) VERWORPEN 19/25
• Motie: Niet kappen voor Wildbos of zichtlij-

nen-behoud (RG-65) AANVAARD 24/20
• Motie: Passender boscircuit in Almeerderhout 

(RG-67) AANVAARD 23/21
• Motie: Stadsbos Almeerderhout en bosiconen 

voor iedereen goed toegankelijk (RG-68) 
VERWORPEN 21/23

• Raadsvoorstel Ontwikkeling Stadsbos 
Almeerderhout (RV-11) AANVAARD 44/0

• Motie: Werk coronascenario uit (RG-71) 
VERWORPEN 20/44

• Motie: Qatar en Floriade (RG-72)  
VERWORPEN 20/24

• Motie: Tijdige toegang rechter (RG-73) 
VERWORPEN 14/30

• Motie: Geen dieselbussen bij het “Groene dagje 
uit” (RG-76) VERWORPEN 14/30

• Motie: Rapportage voortgang Floriade (RG-77) 
AANVAARD 34/10

• Amendement: Verkorten beschikkingstermijn 
schuldhulpverlening (RG-85) VERWORPEN 
4/40

• Raadsvoorstel Vaststellen verordening 
schuldhulpverlening Almere 2021 (RV-17) 
AANVAARD 44/0

• Raadsvoorstel ‘Deelname Veiligheidsregio 
Flevoland aan Werkgeversvereniging 
Samenwerkende Veiligheidsregio’s’ (RV-22) 
AANVAARD 44/0

• Raadsvoorstel: Benoeming lid Raad van Toezicht 
Almeerse Scholen Groep (RV-23) AANVAARD 
44/0

• Afscheid raadslid de heer U. Ellian; een 
afscheidsfilmpje

• Raadsvoorstel: Onderzoek geloofsbrieven van 
een tot lid van de gemeenteraad benoemd 
verklaarde persoon (RV-24) AKKOORD 
BEVONDEN

• Toelating en beëdiging raadslid W. Knemeijer; 
aflegging eed.

Geloofsbrieven
Een nieuw lid trad toe tot de Raad van Almere. 
Maar niet nadat een aantal raadsleden de geloofs-
brieven van de kandidaat had beoordeeld. Dat gaat 
zo met alle kandidaat raadsleden. Met geloofs-
brieven worden een aantal documenten bedoeld. 
Zoals een uittreksel uit de Basisregistratie 
Personen, waaruit onder meer blijkt dat de 
kandidaat ook werkelijk in Almere woont. Dat 
is namelijk een vereiste om raadslid te kunnen 
worden. Ook is er een overzicht van openbare 
betrekkingen, bijvoorbeeld waar de kandidaat 
werkt, of hij bestuurder is in verenigingen of 
stichtingen en of hij geen functie uitoefent die 
strijdig is met de functie van raadslid. Je kunt 
niet raadslid zijn én wethouder, griffier van de 
provincie of lid van de rekenkamer. Om er een 
paar te noemen. De gemeente onderzoekt niet 
of iemand ergens van verdacht wordt of een 
strafblad heeft. Dat laatste hoeft overigens geen 
belemmering te zijn en maar verder is het aan de 
politieke partijen om een kandidaat te selecteren, 
niet aan de gemeente. Het is natuurlijk verstan-
dig dat ze dat zorgvuldig doen en daarom heeft 
het ministerie een gedragscode voor politieke 
ambtsdragers opgesteld. 

Verkiezingen
Het is wel het centraal stembureau van de 
gemeente die ervoor zorgt dat alles op de juiste 
manier gebeurt en die alle benodigde stukken 
aanlevert. Een steeds andere groep raadsleden (de 
commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven) 
controleert daarna in een openbare vergadering de 
geloofsbrieven. Tot slot doet de kandidaat tijdens 
de openbare plenaire vergadering een gelofte of 
eedaflegging. Dat is een mooi moment, belang-
wekkend ook, zo ten overstaan van de hele wereld. 
Maar in alle eerlijkheid, het is symbolisch, want 
er zijn geen sancties als iemand zich er niet aan 
houdt. U kunt hieruit gerust de conclusie trekken 
dat het ook aan ons als kiezers is, om ons erin te 
verdiepen, zodat we vooral deugdzame mensen 
als onze vertegenwoordigers kiezen. In maart 
2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. 
U merkt, wij zijn al met de aanloop begonnen 
en dat moet ook, want het jaar is voorbij voor je 
het weet. Oriënteer u vast op de partijen en hun 
idealen. Kijk hoe het nu werkt. En misschien is 
het raadslidmaatschap wel iets voor u? Verken 
uw kansen en doe de webinars. Denk mee, praat 
mee, doe mee.

DE AGENDA VAN DE RAAD

BESPROKEN IN DE RAAD

Een weekje overslaan
Op 1 april is er geen Politieke Markt. De raad heeft 
een weekje respijt. Dat is om meerdere redenen. 
Het is de vrijdag erna namelijk Goede Vrijdag 
en dat is voor veel mensen een bijzondere en/
of vrije dag. Maar voor de raad en de griffie is 
élke vrijdag na een PM de dag dat de resultaten 
moeten worden verwerkt van de avond ervoor. 
Raadsleden moeten bijvoorbeeld vóór 11:00 
uur moties of amendementen indienen. En 
op de griffie wordt gepuzzeld hoe de volgende 
Politieke Markt wordt ingedeeld. De vrijdag is 
daarom voor de raad en zijn medewerkers een 

bijzonder drukke en hectische dag. 
Een andere reden is dat de raad zo’n 35 keer 
per jaar op donderdag bijeen komt. De meeste 
fracties hebben op een andere avond in de week 
ook nog een fractievergadering. En vaak ook 
nog besprekingen met inwoners of organisa-
ties. Voor de gekozen burger die dit naast zijn 
gewone baan doet is dat nogal een aanslag op 
het privéleven. Het is nodig zo nu en dan een 
weekje over te slaan.


