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Dinsdag 13 april
Debat Floriade 
Naar aanleiding van de onverwachte vraag om 
extra geld voor de inrichting van het expositie-
terrein van de Floriade, agendeerde de raad een 
extra vergadering op de dinsdagavond. Vanwege 
het grote belang voor de stad vond de bespreking 
fysiek plaats, in de raadzaal. De wet staat het 
de volksvertegenwoordigers toe om bijeen te 
komen en de raad maakt daarvan gebruik als 
het onderwerp dat nodig maakt. 

Bij aanvang van het debat was er meteen een 
schorsing, zodat raadsleden de stukken konden 
lezen. Zo actueel is het namelijk. Het college 
stuurde ‘s middags een raadsbrief met daarbijĳ 
een geheime bijlage met vertrouwelijke finan-

ciële gegevens. Na een half uur kwam eerst de 
portefeuillehouder aan het woord. Hij vertelde 
dat het college erg geschrokken is en boos na het 
horen van de overschrijding van het budget. Maar 
verder kon ze op dit moment nog niet aangeven 
hoe deze kwestie op te lossen. De wethouder 
vroeg een paar weken tijd en stelde voor half 
mei met een plan te komen. 

“Neder a dull moment bij  de Floriad”, observeer-
de één van de raadsleden. Daarna volgde van hem 
en van de anderen heel kritische opmerkingen 
en een flinke rij vragen. Raadsleden merkten ook 
op dat het steeds moeilijker wordt om dit aan 
de inwoners uit te leggen. Alle fracties kwamen 
kort met een verklaring aan het woord. Het lijkt 
erop dat de raad unaniem is in zijn mening: het 
is te gek voor woorden om met zo’n grote extra 

vraag om geld te komen. En mét het ongenoegen 
is ook de onrust in de raad heel erg hoog. Wat 
staat de stad nog meer te wachten? 

Centraal heerst de vraag eerst: wat nu? Maar 
precies daarop kan het college, althans op dit 
moment nog geen antwoord geven. Dat inzicht 
ontstond ook in de raad en de vraag kwam op of 
het nog wel zinvol om het debat te vervolgen, als 
de wethouder op dit moment toch geen antwoor-
den kan geven. Aan het eind van de bespreking 
bekrachtigde de raad ook nog de door het college 
opgelegde geheimhouding van de stukken. Het 
college mag informatie als geheim bestempelen. 
Maar het is aan de raad om die geheimhouding 
te bekrachtigen. Dat gebeurde alleen voorlopig, 
want de raad wil het liefst zoveel mogelijk in de 
openbaarheid. De wethouder heeft toegezegd dat 
hij na het college-overleg van aanstaande dinsdag 
gedetailleerd aangeeft wat wél openbaar gemaakt 
kan worden. De raad neemt daar de donderdag 
daarop (22/4) dan een besluit over. En dat gesprek 
over dat extra geld komt snel weer op de agenda.

Donderdag 15 april
De raad had er bij de meeste vergaderingen goed 
de vaart in. Een aantal onderwerpen konden na 
bespreking diezelfde avond door naar besluitvor-

ming. Voor de berichtgeving hierover ontbreekt 
in deze editie de ruimte, maar de pers schreef 
er uitgebreid over. Ook daarom zijn we bij de 
raad dankbaar voor de aandacht die de media 
aan de politiek schenkt en daarom zijn ze ook 
altijd welkom bij de openbare vergaderingen.

Plenair - Besluitvorming 
Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2022 en 1e 
Begrotingswijziging 2021 Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek (RV-32) 
AANVAARD 44/0
Raadsvoorstel Benoeming lid kennisraad (RV-30) 
AANVAARD 44/0
Amendement: Raad stelt zelf de tarieven vast 
(RG-105) AANVAARD 43/1
Raadsvoorstel Wegsleepverordening Almere 2021 
(RV-25) AANVAARD 44/0
Raadsvoorstel Ontwerpverklaringen van geen 
bedenkingen en m.e.r.-beoordeling voor twee 
aanvragen m.b.t. transformatie Station Offices 
Stationsplein (RV-34) AANVAARD 44/0
Raadsvoorstel Vaststelling partiële herzieningen 
bestemmingsplannen Stichtsekant Noord en 
Bedrijven park Stichtsekant voor de vestiging 
van een datacenter (RV-28) AANVAARD 37/7
Motie: Duidelijkheid tijdelijke ligplaatshouders 
(RG-111) 44/0

DE AGENDA VAN DE RAAD

BESPROKEN IN DE RAAD

Dinsdag 20 april
De komende week weer twee vergaderingen. 
De dinsdag is helemaal gewijd aan de MRA 
(Metropool Regio Amsterdam). Dat verband met 
Amsterdam en omliggende gemeenten is een 
regionale samenwerking, maar de gemeenteraden 
van al die gemeenten moeten wel aangeven welke 
kant het op moet. Daarom zijn in vier zalen gelijk-
tijdig besprekingen over verschillende onderdelen 
van een nieuw op te stellen Rijksstructuurvisie 
voor Amsterdam Almere Markermeer (RRAAM). 
Op 18 en 25 maart is hierover al technisch 
gesproken. Nu komt het politieke gesprek aan 
bod. Het college verwerkt de opbrengst van de 
gesprekken in het raadsvoorstel dat nog vóór de 
zomer aan de raad wordt aangeboden.

Donderdag 22 april
Op de agenda staat het vervolg van het gesprek 
over de vernietiging van mailboxen van oud wet-
houders en (hoge) ambtenaren en vier nieuwe 
agendavoorstellen, drie afkomstig uit de raad. 
Daarnaast zijn er enkele moties te bespreken. 
Plenair staat (traditioneel) in het teken van het 
nemen van veel besluiten, zo vlak voor een reces. 
Maar daarna gebeurt ook nog iets moois.

Raadsgriffier
Raadsgriffier Jan Dirk Pruim beleeft op 22 april 
zijn laatste Politieke Markt van Almere in func-
tie. Hij draagt op die avond het ambt over aan 
zijn opvolger Gert-Jan Broer. Gewoon de ene 
ambtenaar voor de andere, horen wij u denken. 
Maar zo eenvoudig is het niet.

Het ambt van raadsgriffier bestaat pas sinds 2002. 
Toen werd de Wet Dualisering Gemeentebestuur 
ingevoerd. De gemeenteraad en gemeente 
waren vanaf dat moment meer gescheiden; 
het stadsbestuur werd duaal. Met die splitsing 
kreeg de raad ook zijn eigen medewerkers. De 
griffiersfunctie is vergelijkbaar met die van de 
gemeentesecretaris. Griffier en griffie werken niet 
voor de gemeente, maar voor de gemeenteraad. 
Natuurlijk werken ze wel samen voor de stad. 
Maar door deze striktere scheiding, zo was het 
idee, kan de raad de inwoners beter en onaf-
hankelijker vertegenwoordigen. De raad is dus 
de gemeente niet, hij maakt wel deel uit van het 
stadsbestuur, maar hoort eerder bij de stad dan bij 
de gemeente. Raadsleden zijn immers gewone, 
zij het gekozen inwoners. U hoort deze weken 
met enige regelmaat dat in de Tweede Kamer 
het gesprek gaat over macht en tegenmacht 
en precies dát is wat met de invoering van het 
dualisme werd beoogd. Daar hebben de griffier 

en zijn griffie een groot aandeel in. Ze werken 
eraan om de belangen van de inwoners zo goed 
mogelijk te behartigen door de raad zo goed 
mogelijk in positie te brengen. Onder meer door 
1) goede informatie-uitwisseling, 2) weloverwogen 
beeldvorming en afweging van belangen en 3) 
een goede democratische besluitvorming. En 
het gaat nog verder dan het organiseren van een 
goed raadsproces. De griffier heeft een rol in de 
verbinding tussen stad en raad, tussen gemeente 

en raad en tussen fracties onderling. Een griffier 
is een superdeskundige allesweter, die de wetten 
en regelgeving op elk moment kan duiden. Hij/zij 
is vraagbaak, adviseur en coach. Een duizendpoot. 
Het is voor het eerst dat in Almere deze functie 
wordt overgedragen. Daarom eindigt de Politieke 
Markt van 22 april met een speciale uitzending 
om er aandacht aan te schenken. Lees meer op  
https://gemeenteraad.almere.nl/griffier. 

Foto uit 2018.


