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DE AGENDA VAN DE RAAD

BESPROKEN IN DE RAAD

Windmolens Stichtsekant
Met ruim voldoende handtekeningen (o.a. 
middels een e-petitie) agendeerde vereniging 
Chamavi deze burgeractiviteit. Behalve de 
indieners kwamen in de vergadering nog twee 
andere insprekers aan het woord. Het zijn dan 
ook lastige belangentegenstellingen die spe-
len aan de oostkant van Almere. Wel of geen 
windmolens op de dijk bij Stichtsekant en het 
Cirkelbos? Denk even mee: verduurzaming is 
nodig, inwoners-initiatieven zijn waardevol, 
we moeten zorgvuldig omgaan met natuur en 
landschap, oog houden voor de recreërende mens 
én rekening houden met woonkwaliteit. Kortom: 
er zijn voordelen én nadelen. Precies dát is wat 
insprekers bijdragen en waartoe ze oproepen: 
weeg álle factoren af en hou ook rekening met 
belangen van wie nog niet aan tafel zit, zoals toe-
komstige bewoners van Overgooi. De raadsleden 
stelden in hun eerste inbreng heel wat vragen aan 
de portefeuillehouder, maar we werden nog niet 
allemaal beantwoord, dus komt het onderwerp 
komende donderdag weer op de agenda.

Protest
Er waren meer signalen uit de stad op deze 
avond. Naar aanleiding van de bespreking van de 
Perspectiefnota kwam een klein groepje demon-
stranten met spandoeken naar het stadhuis. Eerst 
stonden ze bij een achterdeur van het stadhuis, 
in de hoop dat de raadsleden daar voorbij zou-
den komen. Maar dat waren er maar een paar, 
want we doen immers het meeste digitaal. Ze 
verhuisden daarom naar de voorzijde, wat beter 
in het zicht. Later sprak een van hen in tijdens 
de vergadering. Het kan niet genoeg gezegd wor-
den, de raad is altijd blij met de inbreng van de 
stad, zolang de kwaliteit van de beraadslagingen 
niet in gevaar komt. Daarom mag er binnen de 
muren niet gedemonstreerd worden. Wil je ook 
invloed uitoefenen, kijk op de website en je kunt 
ook altijd de griffie bellen, de medewerkers van 
de raad helpen je graag verder.

Programmarekening en 
Perspectiefnota
Een van de instrumenten van de raad is het bud-
getrecht. Met andere woorden, de raad bepaalt 
hoeveel geld waaraan wordt besteed in de stad. 
Geld dat Almere voor een deel krijgt van het 

Rijk en voor een deel afkomstig uit de verkoop 
van grond en uit de gemeentelijke belastingen. 
Vanavond keek de raad daarbij terug op het 
afgelopen jaar (Programmarekening) en vooruit 
naar het komend jaar (Perspectiefnota). In de 
bespreking worden de idealen van de politieke 
partijen goed zichtbaar. Waar de een de nadruk 
legt op alle goede investeringen in de stad vindt de 
ander dat er wat meer geld naar economie mag, 
de openbare ruimte of toch liever naar natuur en 
milieu. Wat partijen nu in hun richting kunnen 
sturen, komt in de Programmabegroting eind van 
dit jaar mogelijk terug. Door de vergadertijd iets 
op te rekken, lukte het de raad om alles op één 
avond te bespreken. Dus komende donderdag 
komen meteen de moties en amendementen 
aan bod.
 
Plenair met besluitvorming
Omdat de carrouselvergadering over de 
Perspectiefnota uitliep, startte de plenaire ver-
gadering later en eindigde hij pas ná middernacht.

Motie vreemd: Vergaderen en stemmen tijdens 
de pandemie (RG-122) AANVAARD 26/18 
Raadsvoorstel Veiligheidsregio Flevoland: 
Ontwerp programmabegroting 2022, Regionaal 

Risicoprofiel 2020, Regionaal Beleidsplan 2021-
2024 en jaarstukken 2020 (RV-37) AANVAARD 
44/0
Motie: Behoud Flevodrome voor Almeerse 
Jongeren (RG-127) AANVAARD 40/4
Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen voor de aanleg van een tijdelijk 
parkeerterrein ter plaatse van Twentsekant 
tussen de A6 en de Enrico Fermistraat t.b.v. 
Floriadebezoekers (RV-38) AANVAARD 31/13
Raadsvoorstel Zienswijze op ontwerpbegroting 
2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 van 
de GGD Flevoland (RV-45) AANVAARD 42/1
Motie: Geen woningen in corporatiehotel naar 
statushouders (RG-129) VERWORPEN 14/30
Raadsvoorstel Eerste wijziging van de 
Huisvestingsverordening (RV-35) AANVAARD 
39/5
Bekrachtigen geheimhouding aan de Kosten-
Batenanalyse, met uitzondering van de daarin 
geel gearceerde passages, behorende bij het 
raadsvoorstel ‘Locatieonderzoek Binnendijkse 
jachthaven’ (RB-05) AANVAARD 39/5
Bekrachtigen geheimhouding aan de geel gear-
ceerde delen van de ‘Kosten Baten Analyse Noord 
Oost kwadrant’ en de kosten Baten Analyse 
‘Blok 5.2 | Hospitaalgarage’ behorende bij het 
raadsvoorstel Campuslocatie in de Binnenstad 
(RB-06) AANVAARD 40/4
Bekrachtiging geheimhouding op de bijlagen 
‘Toelichting op het voorbereidingsbesluit’ en 
‘Verbeelding behorende bij het voorbereidings-
besluit’ (RB-04) AANVAARD 40/4
Bekrachtiging geheimhouding aan de geel gear-
ceerde delen uit de bijlage grondexploitatie 1A4 
Havenhoofd (RB-07) AANVAARD 40/4
Raadsvoorstel Verlengen tijdelijke vervanging van 
mevrouw J. Galiart door mevrouw Z. Bouljhaf als 
lid van de gemeenteraad van Almere (RV-48) 44/0

Vier parallelle besprekingen weer, waarvan eentje (deels) fysiek en er is géén plenaire bijeenkomst. De raad kan even flink doorpakken en dat moet ook, want vóór de vakantie moet nog heel veel 
worden afgehandeld. 3 Juni komt een aantal onderwerpen ‘terug’ van vorige week. U ziet dat aan de aanduiding (vervolg) in de agenda. Maar, hoera, er is ook wéér nieuwe inbreng vanuit de stad. 
Ditmaal een petitie (en inspreker) over de plannen voor de sloop van gebouw ‘De Beurs’ in Almere Stad. (https://bit.ly/3yDIozs)

U, je, jij, jou en jullie
In onze uitingen en communicatie gebruiken 
wij altijd de beleefde aanspreekvorm: u. Maar 
de tijden veranderen en die formele aanhef past 
niet meer bij de werkelijkheid. Als u in gesprek 
komt met raad of griffie, stellen we ons voor 
met vóórnamen en is de je-vorm gebruikelijk. 
Stadsbestuur, burgerschap, politiek, het is 
allemaal mensenwerk en we zijn tenslotte 
allemaal stadsgenoten. We gaan het daarom 
veranderen. In plaats van dat wij de u-vorm 
blijven hanteren, als teken van beleefdheid en 
respect, schakelen we geleidelijk over op de 
je-vorm, nog steeds beleefd en respectvol, maar 
ook als teken van verbondenheid en gelijkheid. 
Op deze Raadspagina vind je daarvan de eerste 
getuigenissen. 

In de raadzaal
We kregen een reactie op ons bericht van vorige 
week over de bijeenkomst over Jeugdhulp met 
partners in de stad. We berichtten blij dat dit 
ín de raadzaal plaatsvond, ondanks Covid-19, 
omdat de raad het (wettelijk) mag en er met 
gemak afstand gehouden kan worden. Maar het 
is niet zo dat de raad zomaar bijeen komt in de 

zaal. Integendeel. Alleen als het onderwerp het 
écht nodig maakt komt de raad fysiek bijeen. 
En zelfs dan niet in het volle aantal. Dat was 

vorige week dus niet het geval, ook toen deden 
enkele raadsleden per videovergadering mee. 

Peiling warmtetransitie
Elke gemeente moet voor eind 2021 een 
Transitievisie Warmte vaststellen. Hierin is 
zichtbaar wanneer wijken stoppen met het 
gebruik van aardgas en welke alternatieven er 
zijn. Dit gaat eigenlijk over het stoppen met 
gas voor koken en verwarming (warm water 
en kachel). Er is online erg veel te lezen over 
de warmtetransitie, met een eenvoudige zoe-
kopdracht kun je je goed en snel informeren. 
Eigenlijk komt het in het kort neer op twee 
routes: het verbruik minimaliseren (isolatie) en 
andere warmtebronnen gebruiken (dan aardgas). 
Er zijn vijf strategieën bedacht. Welke gebruikt 
kan worden in jouw huis, hangt heel sterk af 
van het soort huis dat je bewoont (vooral van 
de isolatie). Maar hoe dan ook gaat de overstap 
geld kosten. En wie gaat dat betalen? Het is de 
moeite waard om er als inwoner vroegtijdig 
bij betrokken te zijn. Een goed en gemakkelijk 
begin is om mee te doen aan de peiling die door 
de gemeente (dus niet door de raad) is gestart.
https://stadsgesprekken.almere.nl/nl-NL/pro-
jects/peiling-warmtetransitie-almere

De raad tijdens een Buitenmarkt in 2018.


