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DE AGENDA VAN DE RAAD

BESPROKEN IN DE RAAD

Fossielvrij verwarmen
Afgelopen donderdag kwamen vier deskundigen 
met de raad praten over de warmtetransitie. Het 
was een gesprekstafel, de fracties (in dit geval 
vier) organiseren zo’n bijeenkomst helemaal 
zelf en nodigen ook een eigen voorzitter uit. 
Dat was ex-wethouder Jerzy Soetekouw. Als vier 
specialisten over hun vakgebied praten wordt 
het best een beetje technisch en soms waren de 
volgepropte presentatiedia’s nauwelijks leesbaar. 
Maar het was wel degelijk goed te begrijpen. 
Dit ingewikkelde vraagstuk kort samenvatten 
kan niet, maar we durven wel vaststellen dat de 
inzichten van de raad door deze bijeenkomst 

zijn verdiept én verbreed. Helder werd dat het 
onverstandig is om snel ‘van het gas af’ te willen. 
Niet vastpinnen op 2030 klonk het, want dan kies 
je misschien voor een dure oplossing, terwijl er 
richting 2050 betere oplossingen denkbaar zijn. 
Elders in het land worden al proeven gedaan. Erg 
veelbelovend zijn die, waarin de opwekking van 
warmte zo dicht mogelijk bij het gebruik gedaan 
wordt: verwarmen ín de wijk. Daarbij wordt ook 
gekeken naar het binnen de wijk opslaan van in 
de zomer opgewekte zonne-energie voor gebruik 
in de winter. Want er is straks duurzame energie 
genoeg, alleen nog niet beschikbaar op de juiste 
tijd op de juiste plaats. Een aantal raadsleden 

was blij met de conclusie dat veel hogere kosten 
voor de inwoners niet nodig zijn, als je maar 
voldoende tijd uittrekt voor de transitie en begint 
met goed isoleren.

Plenair - besluitvorming
Amendement: Niet bezuinigen op welzijn (RG-
161) VERWORPEN 14/31
Amendement: Geen bezuinigingen die geld 
kosten (RG-162) AANVAARD 37/8
Amendement: Focus binnen Spoor 1 (RG-163) 
AANVAARD 41/4
Motie: Stop de bezuiniging op welzijn (RG-164) 
VERWORPEN 14/31
Motie: Red de wijkbudgetten (RG-166) 
VERWORPEN 20/25
Raadsvoorstel Welzijnskader ‘WELzijn in Almere’ 
(RV-36) AANVAARD 33/12
Amendement: Ruim baan voor woon-zorg initi-
atieven (RG-167) AANVAARD 40/4
Amendement: Geen urgentie voor statushou-
ders, ouderen en ex-gedetineerden (RG-169) 

AANVAARD 23/21
Motie: Meer initiatieven zoals Knarrenhof (RG-
170) AANVAARD 35/9
Raadsvoorstel Addendum op de Woonvisie – 
Wonen en Zorg (RV-44) AANVAARD 44/0
Motie: Organiseer gezamenlijk lokaal belang 
(RG-159) AANVAARD 42/3
Motie: Eerst wenselijkheid hyperconnectiviteit 
hub onderzoeken (RG-160) VERWORPEN 7/38
Motie: Aanpak recidive (RG-156) VERWORPEN 
18/27
Motie: Maak serieus werk met het bijtregister 
(RG-157) VERWORPEN 5/40
Raadsvoorstel Zienswijze conceptbegroting 2022 
Tomingroep (RV-52) AANVAARD 45/0
Bekrachtiging geheimhouding op de raadsbrief 
‘Toezegging informeren over bouwclaims’ 
AANVAARD 38/7
Bekrachtiging geheimhouding aan de geel gear-
ceerde passages van de ‘Kosten-Batenanalyse 
tijdelijke woningbouw Annapark’ AANVAARD 
45/0

Floriade
Het is al een tijdje bekend dat de Floriade (de 
Floriade BV) extra geld wil lenen van de gemeen-
te: 12,4 miljoen. Ook was al bekend dat de raad 
zowel het college als de raad er niet blij mee zijn. 
Voordat de politici dit bespreken, komen een ver-
tegenwoordiger van de Raad van Commissarissen 
van de Floriade BV en de huidige directeur om 
vragen van de raad te beantwoorden. Door wat 
er regelmatig via de media bekend wordt en 
omdat er een aantal tegenvallers op rij zijn, valt 
van deze carrouselvergadering te voorspellen dat 
er wel scherp gedebatteerd zal worden. Voor de 
bespreking, die fysiek in de raadzaal is, wordt 
twee uur uitgetrokken.

Campus in de binnenstad
Aansluitend op de Floridebespreking, met tien 
minuten pauze ertussen, volgt ook in de raadzaal 
het onderwerp Campus in de binnenstad. Dit gaat 
dus over de nieuwe huisvesting van Hogeschool 
Windesheim. Een paar maanden geleden wilde 

de raad niet meteen akkoord gaan met de bouw 
op de plek van de Voetnoot. Het college heeft nu 
ook een alternatieve locatie onderzocht, namelijk 
waar nu de parkeerplaats Hospitaalgarage is. De 
17e werd de raad ‘technisch’ geïnformeerd over 
de nieuwe plek en over de voors en tegens van 
beide locaties. Nu de raad goed geïnformeerd is, 
en u ook als u de vergadering van vorige week 
bekeek, kan het politiek gesprek beginnen: elkaars 
standpunten beluisteren en op de proef stellen. 
Later komt de afweging en besluitvorming. 

De Beurs als monument
Wat de één een lomp betonnen gevaarte vindt, ziet 
een ander als een monument van het Brutalisme 
en de ontwikkeling van de stad. Slopen of eerbie-
digen, dat is dus de vraag. Keek u nog niet naar 
de presentatie over de historische waarde van het 
gebouw (uitzending 3 juni), doe dat dan snel, dat 
maakt het volgen van de vergadering op 24 juni 
wel zo aantrekkelijk. Er is vanuit de stad verzet 
tegen de sloop. In de gesprekswijzer observeert 
het presidium dat er best wat onduidelijkheid is 
over wat er nu wel of niet mag en wat van de raad 
nu precies verwacht wordt. Een fractie heeft nu 
een motie ‘vreemd’ ingediend om het gebouw tot 
gemeentelijk monument te bestempelen. Sloop 
is dan voorlopig niet mogelijk. De raad bespreekt 
alleen deze motie. De woningbouwplannen voor 
het gebied komen later aan bod.  

Wonen in Laterna Magikapark
Een bedrijf is van plan woningen te bouwen op 
de plek waar nu een tennispark ligt in het Laterna 
Magikapark. Maar die naam zegt het al: het is 
een park, dus een ‘groene’ bestemming. Er kan 
niet zomaar gebouwd worden. Even verderop 
ligt het Parkhuys en dat is door hetzelfde bedrijf 
aangekocht, ook daar wil men wat bijbouwen. Het 
is allemaal nog niet zover, maar het college wil 
de initiatiefnemer wel de ruimte geven om een 
plan te maken en om dat met omwonenden te 
bespreken (participatie dus). Maar enkele fracties 
vinden het niet nodig. In 2011 besloot de raad 
met een amendement op het bestemmingsplan 
dat het park groen moet blijven. In de bespreking 
van vanavond kan de raad peilen hoe de anderen 
erover denken. Is er een meerderheid tegen 
woningbouw op deze plekken, dan hebben de 
inwoners snel meer zekerheid.

Havenhoofd
De nieuwe eigenaar van het gebouwtje waar het 
Indisch Veerhuys in zat, aan de Haven in Almere, 
wilde daar een flat van zes verdiepingen bouwen. 
Volgens de gemeente kan dat niet geweigerd 
worden, omdat het in het bestemmingsplan past. 
Na overleg tussen gemeente en initiatiefnemer 
werd de nieuwbouw een stuk naar het zuiden ver-
schoven, zodat het minder in het (uit)zicht van de 
bestaande bewoners staat. Maar ook daar zijn de 
bewoners niet blij mee. Het raadsvoorstel dat het 
college nu voor de bespreking indient stelt twee 
dingen voor: 1) ervoor zorgen dat de bestaande 
bebouwing op de plek van het Veerhuys niet hoger 
wordt dan die al is. En 2) de initiatiefnemer het 
stuk ernaast te verkopen, zodat die daar alsnog 
het appartementengebouw kan neerzetten. Een 
lastig vraagstuk. Woningen zijn hard nodig, maar 
een aantrekkelijk havengebied ook. 

Er komen een kleine dertig onderwerpen voor 
besluitvorming. Aangezien het plenaire deel pas 
om 23:30 begint, kruipen uw volksvertegenwoor-
digers dus pas op een nieuwe dag in bed.


