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Coronathermometer: ondernemers
Voor de tweede keer waren raad (en college) met 
de stad hierover in gesprek. Deze keer met onder-
nemers en het Zelfstandigenloket Flevoland. De 
ondernemers vertelden waar ze tegenaan lopen: 
de omzetverliezen, de betaling van vaste lasten, 
het tekort aan liquide middelen en groeiende 
belastingschulden. Sommigen gaan de balans 
opmaken als zij weer open mogen; heeft het 
met hoge schulden dan nog nut om door te 
gaan? Maar de sprekers toonden veerkracht en 
vertelden over de kansen voor nieuwe activiteiten 
en dat zij samenwerking met anderen zoeken.
Het Zelfstandigenloket helpt ondernemers 
die in zwaar weer verkeren en adviseert hen 
over landelijke en lokale regelingen. Daarnaast 
helpen ze ondernemers die willen stoppen met 
hun bedrijf. Het loket ziet dat veel ondernemers 
nog geen gebruik maken van alle regelingen. En 
het aantal faillissementen en aanvragen voor 
schuldhulpverlening ligt erg laag. Net als in de 
rest van Nederland.
Een aantal sprekers is blij met de goede samen-
werking met de gemeente. Het gaat dan om de 
coördinatie van alle regelingen via verschillende 
loketten en het samenwerken op het gebied van 
handhaving. Maar er klinkt ook kritiek: het duurt 
soms lang voordat er een reactie komt op een 
aanvraag voor een nieuwe bedrijfsactiviteit. En als 
er straks weer meer mag, hopen ondernemers dat 
in normaal Nederlands duidelijk wordt gemaakt 
hoe de maatregelen dan worden gehandhaafd.
 

Het is geweldig dat de raad met vragen recht-
streeks bij belanghebbenden terecht kon. 
Raadsleden spraken hun waardering uit voor 
de ondernemers en hun doorzettingsvermogen, 
flexibiliteit en creativiteit. Het is duidelijk dat het 
voor het bedrijfsleven een steeds grotere uitda-
ging is om het hoofd boven water te houden. En 
het belang om met elkaar in gesprek te blijven 
werd nog eens onderstreept: door samenwerking 
helpt men elkaar.  

Kabelbaan
De tijdelijke kabelbaan van de Floriade houdt de 
stad bezig. In de carrouselvergadering besprak 
de raad de verklaring van geen bedenkingen 
(dat de raad er geen bezwaar tegen heeft dat die 
kabelbaan er komt). Strikt genomen was dat niet 
nodig, want in 2020 was dat ook al gedaan. Ook 
stond de raad eerder een gedoogbesluit van het 
college toe, zodat de aanleg geen vertraging zou 
oplopen. Maar het gesprek ging nu meer over 
het proces dan over de kabelbaan zelf. Het voelt 
ongemakkelijk dat inwoners met bouwplannen 
eerst een vergunning moeten hebben, terwijl de 
gemeente de Floriade toestond de kabelbaan te 
bouwen, nog voordat alle procedures helemaal 
waren doorlopen. Maar de raad kan wel besluiten 
om dit in het algemeen belang toe te staan. Een 
ruime meerderheid van 30 raadsleden stemde 
er later op de avond mee in, 14 tegen. 

Actualiteitenhalfuur
Er waren twee sets vragen ingediend voor het 
actualiteitenhalfuur. Eentje werd in 10 minuten 
besproken, de ander in 7 minuten. In beide 
gevallen waren de indieners tevreden met de 
beantwoording. Best wel handig om in zo’n 
korte tijd te kunnen beluisteren hoe onze stad 
met actuele kwesties omgaat. U vindt ze op 
notubiz bij: Videobespreking Zaal Buiten (van 
1:50 tot 2:07). 
Demonstreren bij abortuskliniek
Onlangs werd bekend dat een aantal mensen bij 
een abortuskliniek in Almere wil gaan demonstre-

ren tegen abortus. Een van de raadsfracties vindt 
dat het recht op demonstreren hoog gehouden 
moet worden, maar dat dit voor de cliënten en 
medewerkers (te) intimiderend kan zijn. Het 
college krijgt de vraag of ze bereid is aanvullende 
maatregelen te nemen ter bescherming van hen.
De portefeuillehouder antwoordt bevestigend en 
is bereid aanvullende maatregelen te overwegen. 
Maar eerst wil ze een uitspraak van een rechter 
afwachten, die gaat over het opleggen van een 
minimale afstand tot de kliniek als maatregel.
Ruimte voor scholieren in bibliotheek
De andere vragenset kwam van een fractie die 
observeert dat er in de Nieuwe Bibliotheek veel 
studeerruimtes zijn. Die ruimtes staan leeg, 
terwijl er in Almere scholieren en studenten zijn 
die beter hier dan thuis kunnen leren. Vooral 
met het oog op de naderende examens. 
Ook hier was de portefeuille het eens met de 
vragensteller. Ze vertelde dat de bibliotheek zelfs 
al een online reserveringssysteem klaar heeft 

staan. Maar eerst moeten de landelijke covid-19 
maatregelen worden versoepeld. We kunnen in 
Almere niet afwijken van de landelijke regels.

Plenair besluitvorming
•  Motie: Geen erfpacht in Almere (RG-82) 

VERWORPEN 17/26
•  Motie: Voorbereiden op zelfbewoningsplicht 

bestaande bouw (RG-83) AANVAARD 36/7
•  Motie: Duokoop is een goede oplossing voor 

betaalbaar wonen (RG-84) VERWORPEN 4/39
•  Motie vreemd: Toekomst van het Alnovum 

(RG-79) VERWORPEN 14/30
•  Raadsvoorstel Wijziging verordening 

Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Almere 
2015 (tweede wijziging) (RV-26) AANVAARD 
44/0

•  Raadsvoorstel Verklaring van geen beden-
kingen voor tijdelijke kabelbaan op het 
Floriadeterrein (RV-27) AANVAARD 30/14

DE AGENDA VAN DE RAAD

BESPROKEN IN DE RAAD

Vooruitblik
U begreep al dat er veel op de agenda staat. Kijk 
maar eens op de werkvoorraad (op notubiz, laatste 
zondag van de maand). Het komt vaak voor dat 
vlak voor een reces veel onderwerpen door de 
raad moeten worden besproken. Er wordt wel 
gedacht dat dat komt omdat de raad (te) lang 
over dingen praat. Natuurlijk is een raadslid (of 
portefeuillehouder) wel eens wat breedsprakig, 
maar het is juist wél het hele doel van de Politieke 
Markt: onderwerpen in de openbaarheid uitge-
breid bespreken. Zodat iedereen getuige kan 
zijn van de voors en tegens van een voorstel en 
van de zorgvuldige belangenafweging die de 
raad maakt. U hoeft zich als inwoner dus niet te 
beperken tot wat u in de (social) media leest. In 
de gesprekken in de raad komen namelijk alle 
inzichten van de stad, dankzij de democratische 
vertegenwoordiging, wel aan bod. Het is dus juist 
een kwaliteit van de raad om ook bij een volle 
agenda, écht de tijd te nemen om onderwerpen 
goed te bespreken. Overigens zoeken raad en 
college naar wegen om het werk gelijkmatiger 
over het jaar te verdelen, maar de agenda wordt 
nu eenmaal vooral bepaald door het tempo waarin 
de gemeente met voorstellen komt. 

•  Dinsdag 13 april, extra Politieke Markt plenair.
•  Donderdag 15 april, normale Politieke Markt 

(met besluitvorming).
•  Dinsdag 20 april, extra Politieke Markt.
•  Donderdag 22 april, normale Politieke Markt 

(met besluitvorming).

Na de 22e gaat de raad drie weken met reces. 
In die drie weken vallen namelijk Koningsdag, 
Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en de voor-
jaar-schoolvakantie. 

Floriade (13 april)
Op donderdag 8 april werd ‘s middags door het 
college bekend gemaakt dat de Floriade BV extra 
geld nodig heeft voor de inrichting van het exposi-
tieterrein. In haar raadsbrief geeft het college aan 
onaangenaam verrast te zijn. De raad nog meer. 
In de brief staat dat het college op dat moment 
op veel vragen nog geen antwoord kan geven. 
Maar het presidium achtte het verstandig voor 
dit onderwerp een extra plenaire Politieke Markt 
op dinsdag 13 april te agenderen. We kunnen u 
op deze raadspagina nog niet vertellen wat de 
uitkomst is. Want de krant wordt op maandag 
gedrukt en als we dit stuk schrijven, moet de 
vergadering dus nog plaatsvinden.

Publieke ruimte (15 april)
De 15e is wel een heel ‘ruimtelijke’ avond voor 
de raad. Vrijwel allemaal onderwerpen die gaan 
over onze gezamenlijke de openbare ruimte. 
Over Stichtsekant Noord en Bedrijvenpark 
Stichtsekant, de Barracudastraat-Snoekstraat, 
een bestemmingsplan-veegplan, de Station 

Offices en Nobelhorst. Wie zich voor de ruim-
telijke ordening in onze stad interesseert, heeft 
keuze genoeg. Want het gaat ook nog over het 
Actieplan Veiligheid, ook publieke ruimte. En 
over de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en 
Vechtstreek, ook omgeving. De Politieke Markt 
is een virtuele rondreis door je stad.


