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Met deze informatiepagina wil de Raad van Almere u op de hoogte houden. Het is een kleine selectie van wat er is gebeurd of gaat gebeuren. De pagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door het team van de griffie, maar 
er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u reageren, stuur gewoon een e-mail. Meedenken of -praten? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief en/of het raadspanel. Reageren, aanmelden, meedoen: raadsgriffie@almere.nl

Mailboxen
Enkele weken geleden bleek dat veel mailboxen 
van voormalige wethouders en hoge ambtenaren 
niet bewaard zijn. Daardoor kunnen de raad en 
de pers niet terugzoeken hoe een besluit in het 
verleden tot stand is gekomen, waardoor hun 
controlerende rol wordt bemoeilijkt. De gemeente 
heeft de wettelijke plicht om die gegevens te 
bewaren (onder andere door de Archiefwet) en 
het college draagt daar de verantwoordelijkheid 
voor. Dat het al jaren niet goed gaat, vindt de raad 
heel ernstig. Ook bleek dat het college de raad 
niet snel genoeg hierover heeft geïnformeerd. Ze 
voldeed daarmee niet aan haar informatieplicht 
jegens de raad. Dat neemt de raad hoog op. De 
portefeuillehouder voor dit onderwerp is de 
burgemeester. Hij erkende de tekortkomingen, 
legde uit wat er is gebeurd en wat eraan is gedaan. 
Er verdwijnen nu geen mailboxen meer en met 
slimme technologie is een deel van de verdwenen 
mailboxen hersteld. 
Enkele fracties in de raad toonden weinig vertrou-
wen in de belofte van het college dat het allemaal 
beter is. Té lang is niet gedaan wat moest en té laat 
is de raad geïnformeerd. Ze dienden een motie 
van afkeuring in tegen het hele college. Zo’n 
motie hoeft geen politieke gevolgen te hebben, 
maar is wel een pittig signaal. Bij de stemming, 
later op de avond, haalde de motie echter geen 
meerderheid (21 voor, 24 tegen).

Dat het onderwerp de raad hoog zit, blijkt wel 
uit de vergadertijd. De bespreking duurde meer 
dan twee uur. Maar dat kwam ook omdat er een 
tweede kwestie was. Namelijk de mailboxen van 
de (oud-)raadsleden. In 2016 besloot de gemeen-
te om die wél te bewaren, maar deed dat voor 
sommige wel, andere weer niet. Maar het is hoe 
dan ook vreemd, want al sinds de invoering van 

het dualisme is de raad de gemeente niet. De 
gemeente gaat daar dus niet over. In tegenstelling 
tot die van wethouders en ambtenaren, hoeven 
de mailboxen van volksvertegenwoordigers níet 
bewaard te worden. Want een raadslid is een 
gekozen inwoner, die zijn mening kenbaar 
maakt in de raadsvergaderingen. Dat is alle-
maal al openbaar. Plus, een raadslid heeft geen 
individuele bestuurlijke verantwoordelijkheid 
en kan zich daar later, na zijn/haar vertrek, niet 
over verantwoorden. Er werd even gevreesd dat 
bij het herstellen van de verdwenen mailboxen 
óók in mailboxen van (oud-)raadsleden en de 
griffie was gekeken en dat mag dus niet. Maar 
de portefeuillehouder bezwoer meermaals dat 
dát niet gebeurd is. Zo kunnen dus uw gekozen 
stadsgenoten in alle vertrouwelijkheid hun volks-
vertegenwoordigende taken blijven uitoefenen. 
En dat is vooral in uw belang, want daarmee blijft 
ook uw correspondentie met de raad en griffie 
vertrouwelijk. De raad is er immers voor u, de 
inwoners van Almere.

Pré-mantelzorg
De rijksoverheid maakt het mogelijk dat man-
telzorgers en verzorgden in elkaars nabijheid 
kunnen wonen. Want een mantelzorgwoning 
mag zonder vergunning in de tuin worden 

neergezet. Er moet wel een een zorgindicatie 
zijn. Is die niet, mag het nog niet. Als er man-
telzorg nodig is, kan dat vertraging opleveren. 
Sommige gemeenten vinden het goed als er 
wordt gebouwd met oog op de toekomst. Dan 
heet het een pré-mantelzorgwoning. Een fractie 
wilde polsen of dit ook in Almere kan. De por-
tefeuillehouder was regelrecht enthousiast. Ze 
gaat het meenemen in de beleidsontwikkeling.

Griffier
We schreven er al het nodige over, dus nu houden 
we het kort. De griffierswissel vond donderdag-
avond plaats. Omdat het niet fysiek kon (door 
Covid-19), maakte onze Almeerse audiovisuele 
dienstverlener er een live-televisieverslag van. 
En 1.163 mensen bleven er tot diep in de nacht 
naar kijken. Wauw. De vier sprekers hadden 
goede verhalen. U kunt de opnames terugzien 
op notubiz (uiteraard) of in hogere beeldkwaliteit 
op vimeo.com/raadvanalmere.

Plenair - besluitvorming
Motie: Bouwen in het groen, niet doen! (RG-120) 
VERWORPEN 9/36
Raadsvoorstel M.e.r.-beoordelingsbesluit ontwerp-
bestemmingsplan Barracudastraat – Snoekstraat 
(RV-33) AANVAARD 36/9
Motie: Aanpassen bouwplan Kruisstraat (RG-118) 
VERWORPEN 19/26
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan 
Kruisstraat Almere Haven (RV-19) AANVAARD 
35/10
Motie: Laat speedpedelec toe op fietspaden (RG-
106) VERWORPEN 22/23
Motie: Geen ‘snelverkeer’ op het fietspad (RG-
107) VERWORPEN 22/23
Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestem-
mingsplan Veegplan (RV-29) AANVAARD 42/3
Raadsvoorstel Verhoging krediet voorzieningen 
Nobelhorst (Montessori onderwijsvoorziening , 

kinderopvangruimten, sporthal en school/wijk-
bibliotheek) (RV-31) AANVAARD 35/10
Amendement: Kennisnemen van (icoon)projecten 
(RG-89) VERWORPEN 13/32
Amendement: Geen limitering van ongezonde 
voedselzaken (RG-90) VERWORPEN 21/24
Amendement: Duurzame voedseleconomie met 
inzet op de eiwittransitie (RG-93) AANVAARD 
24/21
Motie: Trots op de Almeerse Volkstuinen (RG-
94) AANVAARD 24/21
Motie: Stimuleer moes- en fruittuinen in 
Almere om gezondheid te bevorderen (RG-95) 
AANVAARD 36/9
Motie: Moes- en volkstuinen en buurtschool-
tuinen in hoogstedelijk Almere (RG-96) 
VERWORPEN 20/25
Motie: Zorg voor eetbaar groen in de openbare 
ruimte (RG-97) VERWORPEN 20/25
Motie: Aansluiten bij de lobby voor een meer 
gezonde voedselomgeving (RG-98) VERWORPEN 
18/27
Motie: De Gezonde Streekmarkt: stimuleren en 
faciliteren lokale en regionale voedselproductie 
en –verkoop (RG-99) VERWORPEN 16/29
Raadsvoorstel Voedselstrategie 2021-2025: Groen 
Voedselhart Almere (RV-14) AANVAARD 29/16
Raadsvoorstel: Deels opheffen opgelegde geheim-
houding nadere informatie over kostenraming 
tijdelijke inrichting Floriade terrein (RV-40) 
AANVAARD 35/10
Bekrachtiging geheimhouding op de raadsbrief 
‘Aankondiging juridisch-planologische procedure’ 
(RB-02) AANVAARD 45/0
Bekrachtiging geheimhouding op de raadsbrief 
‘Vertrouwelijke risico’s Programmarekening 
2020’ (RB-03) AANVAARD 45/0
Motie: Archiveren mailboxen (RG-124) 
VERWORPEN 21/24
Motie: Zienswijze governance MRA (RG-125) 
AANVAARD 27/18

DE AGENDA VAN DE RAAD

BESPROKEN IN DE RAAD

De eerstvolgende Politieke Markt is op 20 mei. 
In deze editie dus geen agenda. Maar die kunt u 
natuurlijk op notubiz al wel zien. De raadspagina 
verschijnt weer over twee weken.

Handig om te weten
Als er geen reces is, heeft de raad een wekelijks 
agenda-ritme. Op de vrijdag wordt de agenda van 
de donderdag daarop vastgesteld. We weten dus 
allemaal pas een kleine week van tevoren wat 

er besproken gaat worden. Maarrrrrr..... u weet 
inmiddels ook wel dat in de agenda op almere.
notubiz.nl op de laatste zondag van de maand 
de ‘werkvoorraad’ staat. En daar leest u welke 
onderwerpen in de rij staan om op de agenda 
te komen. 
Helemaal bovenaan in die lijst prijkt: Lange 
Termijn Kalender. Dit document spreekt voor 
zich. Kijk eens of er onderwerpen zijn die u 
interesseren. Erachter staat in welk kwartaal het 

waarschijnlijk behandeld kan worden. Met de Q 
van Quarter in het Engels.
Achter al de andere onderwerpen staat een uit-
klappijltje (wit op blauw). Klikt u daarop, dan 
krijgt u de bijbehorende documenten te zien. U 
vindt er nog niet de agendadatum en het unieke 
RG/RV-nummer, want die worden pas bij het 
agenderen vastgesteld. Ook staat onze handige 
gesprekswijzer er (meestal) ook nog niet bij. 
Dankzij de ‘werkvoorraad’ kan iedereen zich tijdig 

voorbereiden op een bespreking, ook al staat die 
nog niet op een bepaalde datum gepland. Het 
overzicht van de werkvoorraad is om een andere 
reden ook best interessant. U ziet er hoe divers de 
onderwerpen zijn, waarover de door u gekozen 
stadsgenoten zich buigen. En waar uw gemeente 
dus zo hard voor aan het werk is.


