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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

DE AGENDA VAN DE RAAD

BESPROKEN IN DE RAAD

LEA
Vier schoolbestuurders en twee insprekers 
informeerden de raad over de voortgang van de 
Lokaal Educatieve Agenda. De bijeenkomst was 
in de raadzaal en een aantal raadsleden deed 
met een videoverbinding mee. Opvallend is 
de hartstochtelijkheid waarmee de deelnemers 
over het onderwerp praten. De betrokkenheid 
is groot. Er was heel gevarieerde inbreng, van 
kinderopvang tot voortgezet onderwijs. Daarom 
ging het alle kanten op. Normaal klinkt dat een 
beetje negatief, maar in dit geval juist niet. En 
er was zoveel te bespreken dat er eigenlijk te 
weinig tijd was. Raad en deelnemers uit de stad 
waardeerden het gesprek zeer. Dit is ook een 
prachtige rol van de raad: het brede gesprek over 
belangrijke onderwerpen in de stad mogelijk 
maken. Komende donderdag gaat de raad er met 
de portefeuillehouder politiek over in gesprek.

Welzijn
Om de begroting van de stad rond te krijgen, moet 
er minder geld naar het welzijnswerk in Almere. 
Dat stelt het college voor. Geen fijne boodschap. 

Dus geen wonder dat in de eerste bespreking (20 
mei) tien insprekers hun zorgen kwamen delen. 
In de twee besprekingen die volgden speurde de 
raad naar mogelijkheden om de pijn te verzach-
ten. Nu, in deze vierde bespreking, kwamen de 
voorstellen van raadsleden voor aanpassingen of 
toevoegingen op het raadsvoorstel aan de orde; 
drie moties en drie amendementen. Vooral motie 
‘Geen bezuinigingen die geld kosten’ kon op 
grote waardering rekenen. Die was ingediend 
door twee raadsleden die zo diep gingen dat ze 
zelfs een alternatief bezuinigingsplan maakten. 
Volgende week de besluitvorming.

Wonen met zorg
Dit is een razend lastig probleem. Iedereen weet: 
er zijn te weinig woningen. Maar niet alleen 
gewone inwoners (waarbij je zelf mag invullen 
wat je ‘gewoon’ vindt), zitten om woonruimte te 
springen, er zijn ook inwoners die ondersteu-
ning nodig hebben, ook die zitten om onderdak 
verlegen en zij hebben een iets ingewikkelder 
woonvraag. Hoe Almere het woonruimtetekort 
te lijf gaat leest u in de Woonvisie. Maar daar 

ontbrak nog het onderdeel ‘Wonen met zorg’. Dat 
werd in een toevoeging (addendum) vorige week 
voorgesteld en besproken. Deze week besprak de 
raad de daarop ingediende moties. Wat opvalt is 
dat raad en college hier heel gezamenlijk optrek-
ken. De wethouder zoekt de ruimte in het vinden 
van oplossingen en de raad waardeert dat. Ook 
op dit onderwerp volgende week besluitvorming.

Plenair - besluitvorming
Vanwege Covid-19 is de plenaire vergadering 
nog steeds digitaal, maar om dat goed te laten 
verlopen zijn een paar mensen wel in het stadhuis 
aan het werk. Vlak voor aanvang testen technici 
alle verbindingen, griffiemedewerkers ontvangen 
de digitale deelnemers en helpen bij eventuele 
inlog-problemen. In een van de zalen zitten 
ook onze burgemeester en griffier tegenover 
elkaar. Ze nemen de agenda en besluitenlijst 
door, want het is nodig de besluiten snel, maar 
wel zorgvuldig te laten nemen. Vooral vanwege 
de perspectiefnota waren het er veel. Alleen al 
daarop achttien moties/amendementen. Maar 
bij aanvang van de vergadering werden er drie 
ingetrokken. In de besluitronde werden er daarna 
elf verworpen en vier aanvaard. 

Nu kunt u denken dat er dus veel gesproken is 
over ideeën waar uiteindelijk niets mee wordt 
gedaan. Maar is dat niet nèt het mooie van onze 
democratie? Want er is wél over gesproken. 
Iedereen heeft wél kunnen meeluisteren. Er is 
wél een zo goed mogelijke afweging gemaakt. Ook 
het geluid van de raadsleden van kleine partijen 
is te horen geweest. En u heeft dat als inwoner 
allemaal kunnen meemaken. Uiteindelijk komt 
iedereen daar dus beter geïnformeerd uit en mis-
schien ook een beetje wijzer. Dát is nou de kracht 
van het ‘goede gesprek’ in de publieke ruimte 
van de raad: iedereen kan hetzelfde weten en is 
toch vrij om van mening te blijven verschillen.

Besluiten
Beëdiging fractie-assistent mevrouw I. van 
Haarlem (D66) Ineke van Haarlem volgt Ton 
Lesscher op die enige tijd geleden met zijn 
raadswerkzaamheden stopte.
Motie: Mailboxen oud-raadsleden (RG-126) 
AANVAARD 36/9
Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit (RV-49) 
AANVAARD 45/0
Amendement: Eerst evalueren, dan besluiten 
over nieuwe pilots Omgevingswet (RG-158) o.v.v. 
uitkomst Carrousel AANVAARD 40/5
Raadsvoorstel Jaarprogramma Implementatie 
Omgevingswet maart 2021 – maart 2022 (RV-

46) o.v.v. uitkomst Carrousel AANVAARD 45/0
Motie: Niet vaststellen perspectief voor bespre-
king Floriadetekort (RG-132) VERWORPEN 14/31
Amendement: Rubbergranulaat (RG-133) 
VERWORPEN 15/30
Amendement: Financiering gehandicaptenpar-
keerplaatsen (RG-134) VERWORPEN 19/26
Motie: Dek kosten invalideparkeerplaats voor 
mensen met een laag inkomen (RG-135) 
AANVAARD 28/17
Motie: Voeg een reëele inschatting toe aan de 
Perspectiefnota van de opbrengsten uit grond-
verkoop en extra bijdragen van het Rijk (RG-136) 
VERWORPEN 22/23
Motie: Verschil tekort Floriade aanwenden voor 
openbare ruimte (RG-137) VERWORPEN 10/35
Motie: Onderwijsgeld goed besteden (RG-138) 
AANVAARD 40/5
Motie: Stel solvabiliteitsratio vast voor eigen 
vermogen Gemeenschappelijke Regelingen 
(RG-139) AANVAARD 35/10
Motie: Dashboard financiële positie (RG-140) 
AANVAARD 44/1
Motie: Informeer de raad tijdig bij bebouwing 
van bestaand groen (RG-141) VERWORPEN 13/32
Motie: Klimaatnoodtoestand (RG-143)
VERWORPEN 11/34
Motie: Niet van het gas af (RG-145) VERWORPEN 
8/37
Motie: Kunstmuseum Flevoland (RG-147) 
VERWORPEN 11/34
Motie: Almere Fairtrade Gemeente (RG-148) 
VERWORPEN 13/32
Motie: Groen groenonderhoud (RG-150) 
VERWORPEN 18/27
Raadsvoorstel Perspectiefnota (RV-43) 
AANVAARD 26/19
Raadsvoorstel Tweede wijziging gemeenschap-
pelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 
AANVAARD 45/0
Bekrachtiging geheimhouding, door het college 
opgelegde geheimhouding aan onderdeel C 
(nadere toelichtingen) van het MPGA 2021 beho-
rende bij het raadsvoorstel: Meerjaren Perspectief 
Grondexploitaties Almere 2021 AANVAARD 45/0

Fosielvrij verwarmen
Een agendering van uw raad die ook voor u als 
inwoner erg interessant is. Hoe verwarmt u 
uw huis over tien jaar? Aardgas, stadswarmte, 
waterstof? Velen hebben geen idee, maar iedereen 
weet dat Nederland het klimaatakkoord getekend 
heeft en Almere moet meedoen. Dus er gaat 
sowieso iets gebeuren. Een van de uitdagingen 
is: we moeten van het gas af. Nou hebben Stad 
en Poort stadswarmte, maar Haven, Buiten en 
Hout niet, die zitten op het aardgas. Wat gaat er 
in die stadsdelen gebeuren? De gemeente doet 
een peiling in de stad (we tipten u daar twee 
weken geleden over), maar de uitkomst daarvan 
is nog niet bekend. Dat hoeft ook niet, want de 
bespreking op deze avond is een ‘gesprekstafel’, 

waarin vier deskundigen de raad komen infor-
meren. Luister dus live mee met de vergadering 
om antwoord te krijgen op de vragen:

• Welke technieken zijn beschikbaar, of worden 
voor de toekomst mogelijk, om de warmtetran-
sitie in Almere te verwezenlijken?

• Wat zijn de financiële en technische voor- en 
nadelen van de verschillende technieken?

• Wat zijn de voor- en nadelen voor de Almeerse 
woningbezitters (particulier, coöperatief en 
bedrijfsmatig)?

• Welke keuzes zijn in andere gemeenten 
gemaakt en waarom?

Laat u niet verrassen, kijk mee.


