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Aanstaande donderdag een korte carrousel. Want 
daarna wil de raad zoveel mogelijk gezamenlijk 
kunnen praten over de Programmarekening 
(financiële verslaglegging) en de Perspectiefnota 
(financiële vooruitblik). Maar eerst zijn er dus 
in de carrousel besprekingen. We noemen u 
er een, omdat die door de inwoners zelf op de 
agenda is gekomen. In het Cirkelbos is een 
verenigingscamping gevestigd. De gebruikers 
daarvan verwachten overlast te ondervinden als er 
windmolens op het ernaast gelegen industrieter-
rein Stichtsekant komen. Ze stuurden een brief 
aan de raad, ze deden een online petitie én ze 
verzamelden handtekeningen en dienden daar-
mee een burgeractiviteit in. Dat laatste betekent 
dat de raad over dit onderwerp móet praten. Kijk, 
dat is nog eens invloed uitoefenen. 

Programmarekening en 
Perspectiefnota
Een Programmarekening is wat in het bedrijfs-
leven een financieel jaarverslag genoemd zou 
worden. Het college moet aan de inwoners 
verantwoording afleggen over de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente in het voorgaande 
jaar. Het is zeker interessante materie, maar 
als u het weinig interessant vindt, prijs u dan 
gelukkig dat uw volksvertegenwoordigers deze 
controlerende taak voor u uitoefenen. Maar 
toch kunt u het ook goed volgen, want in onze 
gesprekswijzers staat al heel duidelijk waar het 
over gaat. De programmarekening toont het 
resultaat van het vorige jaar, de Perspectiefnota 
een vooruitblik op het volgende. Ook al zit het 
lopende jaar ertussenin, het is logisch ze samen 

te bespreken, want tekorten of overschotten 
werken door in volgende jaren. Nogmaals, het is 
gemakkelijk om hier als inwoner kennis van te 

nemen, want alle cijfers staan heel overzichtelijk 
en met uitleg op: https://almere.pcportal.nl/
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BESPROKEN IN DE RAAD

Donderdag 20 mei
Datacenter
Een hyperconnectiviteitshub is een soort ‘data-
center-verzamelgebouw’, maar dan heel groot: 
ongeveer 150 hectare, zeg maar 300 voetbalvelden. 
De gemeente wil kijken of zoiets in Almere kan 
komen. Het college vraagt de raad om vooraf aan-
dachtspunten mee te geven voor een onderzoek. 
De fracties waren goed voorbereid en hebben veel 
ingebracht. Een belangrijk punt is de aandacht 
voor het groen- blauwe raamwerk van de stad. 
Dat moet zo min mogelijk worden aangetast. De 
raad dacht mee met creatieve ideeën: maak er 
geen gewone grote zwarte doos van, maar een 
ecologisch spektakelstuk. Verplaats de weilanden 
naar het dak en laat de koeien daarop grazen. 
Maak de gevels groen, verstop het gebouw in 
een bosachtig omgeving, of zelfs onder de grond.  
 
De raad wil na het onderzoek kunnen terugle-
zen wat dit Almere oplevert. Breng de voor- en 
nadelen in kaart en alle (maatschappelijke) kos-
ten, zodat de Almeerder straks de rekening niet 
hoeft te betalen. Ook ging het over de rol van 
de gemeenten Almere en Zeewolde, dus de 
lokale invloed. Want het moet op grond van die 
gemeenten komen, maar de provincie en het 
regionale samenwerkingsverband MRA hebben 
ook wat te zeggen. Kunnen de raden van Almere 
en Zeewolde misschien samen optrekken? De 
bespreking is nog niet klaar, het wordt -gezien de 
volle agenda- naar verwachting in juni vervolgd.  

Welzijn
Het Welzijnskader bevat de visie van de gemeente 
over hoe zij de komende tien jaar wil bijdragen 
aan het welbevinden van haar inwoners. Althans, 
voor wat betreft het welzijnswerk. Hartstikke 
mooi dat het college en de raad daarover praten. 
Maar de eerste vraag is natuurlijk: wat vinden de 
inwoners daar zelf van? Tien insprekers deden 
hun verhaal, zonder uitzondering bezield, en 
de raadsleden stelden vragen of reageerden. 
Soms reageerden ze ook niet. Niet uit desinte-
resse, integendeel. Van sommige persoonlijke 
getuigenissen werd je even stil. Met die tien 
insprekers zijn alle verschillende meningen 
in de stad bij lange na niet vertegenwoordigd 
natuurlijk, maar er ontstond wel een heel goed, 
realistisch beeld van de mogelijke uitwerking van 
dit Welzijnskader op de stad. Dat is het mooie als 
inwoners de buitenwereld naar binnen brengen. 
Want het is onvermijdelijk dat de raad moet 
praten over doelgroepen en dossiers, maar die 
insprekers laten zien: het gaat om de mens achter 
de cijfers. Komende donderdag laten de fracties 
van zich horen en wordt zichtbaar welke lastige 
afwegingen en keuzes gemaakt moeten worden.

Vrijdag 21 mei
Jeugdhulp
Vrijdag kwamen een aantal organisaties uit 
de stad en diverse raadsleden opnieuw bij-
een. ‘s Morgens voor een bespreking van een 
Rekenkamer onderzoek, daarover meer als het 
rapport uitkomt. Maar ook ‘s middags was er op 
initiatief van een van de fracties een ‘omgekeerd 
werkbezoek’. Onze raadzaal is ruim en goed 
geventileerd en de gemeenteraad mag (wettelijk) 
bijeenkomsten houden, dus kwamen organisaties 
uit de stad naar de raadzaal. Het is ook een heel 
belangrijk onderwerp, de jeugdhulp. Net als bij 
het Welzijnskader, was in deze bespreking de 
inbreng vanuit de stad leidend. De raad laat zich 
door de professionals informeren over hoe het 
er werkelijk aan toe gaat. 

Iedereen weet inmiddels dat het voor onze 
gemeente én vrijwel alle andere gemeenten in 
Nederland onmogelijk is om de problemen snel 
op te lossen. De rijksoverheid heeft de zorgtaken 
aan de gemeentes overgedragen, maar stelt er 
te weinig geld voor beschikbaar. Feitelijk vullen 
gemeenten de tekorten van het rijk aan en het geld 
daarvoor komt uit andere gemeentelijke doelen, 
zoals het onderhoud, cultuur of sportsubsidies. 
Het gaat dus om gewichtige belangenafwegin-
gen. De raad laat zich informeren over hoe het 
in Almere gaat, tegen welke knelpunten de 
professionals aanlopen, maar juist ook wat er 
wel goed gaat. 

Plenair
Er was geen plenaire bijeenkomst. Waarom eigen-
lijk niet? Dat komt door ons mooie systeem van 
de Politieke Markt. Er hoopt zich geen stapel van 
nog-te-nemen-besluiten op. Immers: over alles 
wat in een week voldoende besproken wordt, 
kan de week erop een besluit worden genomen. 
En vlak voor een recès neemt de raad de laatste 
besluiten meestal nog diezelfde avond. Die 
vergaderingen worden steevast latertjes. Maar 
daarom is er dus meteen ná een recès niet vaak 
reden om plenair bij elkaar te komen. 

Werkbezoek
Raadsleden en fracties hebben veel ver-
bindingen in de stad. Ze zijn zelf inwo-
ners, maar bezoeken andere inwoners of 
organisaties om hun kennis en gevoel bij 
de stad te verbreden en verdiepen. Het is 
ook gebruikelijk dat groepen raadsleden 
enkele keren per jaar op bezoek gaan bij 
organisaties of buurten in de stad. Dat zijn 
werkbezoeken. Op die manier krijgt de raad 
een zo kloppend mogelijke gezamenlijk 
indruk van wat er in de stad speelt. Want 
die delegatie neemt de ervaringen mee de 
vergaderingen in, zodat de raad als geheel 
zijn menings- en besluitvorming op die 
inbreng uit de stad kan baseren. 


