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DE AGENDA VAN DE RAAD

BESPROKEN IN DE RAAD

Floriade kosten
De nieuwe directeur van de Floriade, de heer 
Bakker, en de voorzitter van de Raad van 
Commissarissen, de heer van der Burg, waren 
aanwezig om vragen van de raad te beantwoor-
den. Het eerste uur van de bijeenkomst was 
vooral de directeur aan het woord om de ontstane 
situatie toe te lichten. Het tweede uur stond in 
het teken van de politieke bespreking. Het ging 
daarbij nauwelijks nog om het bedrag, want 
zonder het extra geld komt er geen evenement. 
De raad is voor een voldongen feit geplaatst. Het 
werd duidelijk dat de hele raad erg ongelukkig is 
dat er meer geld nodig is, maar waar sommige 
raadsleden kiezen voor boze berusting, kiezen 
anderen juist voor luid protest. De bespreking 
gaat komende donderdag verder.

Campus in de binnenstad
U herkent intussen wel het onderwerp dat achter 
deze titel verscholen gaat: de nieuwe vestigings-
plaats van hogeschool Windesheim. Daar was 
en ís wel het nodige over te doen. Het college 
geeft de voorkeur aan sloop van De Voetnoot 
om daar te gaan bouwen. Maar de raad wilde 
daar niet zonder meer in mee en verlangde een 
vergelijkbaar alternatief. Dat werd gevonden 
op de (parkeer)plaats Hospitaalgarage. Beide 
plannen hebben hun voors en tegens en dus 
moet de raad na het afwegen van belangen de 
knoop doorhakken.  Van één van de politieke 
partijen die aan de coalitie verbonden is, dus 

aan het college, werd duidelijk dat die het niet 
met het collegestandpunt eens is. Zij geven de 
voorkeur aan de alternatieve locatie. Het colle-
ge is ‘woest’, stond in de krant. Dat hoeft niet 
echt waar te zijn natuurlijk, maar het is best 
mogelijk. Coalitiepartijen maken afspraken (het 
coalitieakkoord), zodat ze met een te verwachten 
meerderheid in de raad dingen voor elkaar kun-
nen krijgen. Maar uiteindelijk blijven raadsleden 
wel vrij om te kiezen wat ze willen; ze kunnen 
zonder ‘last’ hun mening vormen en besluiten 
nemen. En over onderwerpen waarover geen 
afspraken zijn gemaakt, kan een coalitiegenoot 
dus best een andere mening hebben. Het toont 
dat de raad écht zelf kan kiezen is en het is een 
mooi voorbeeld van de tegenmacht waar op dit 
moment zoveel over wordt gesproken.  

Havenhoofd
Er werd een petitie aangeboden en er waren 
vier insprekers. Daarna sprak de raad erover. 
Een appartementengebouw op of naast de 
plek van het Veerhuys is niet gewenst, maar 
de gemeente kan het niet tegenhouden, stelde 
de portefeuillehouder. Het Veerhuys is van 
een private eigenaar, de gemeente gaat er niet 
meer over. Dan lijkt bouwen de plek ernaast 
nog de minst slechte oplossing, vandaar dat het 
college dat voorstelde. Maar de bewoners zijn 
het er niet mee eens. Hun advocaat denkt dat 
het wél tegengehouden kan worden. Bewoners 
en ontwikkelaar staan hier tegenover elkaar. 

Gebouw de Beurs
Als er niet gesloopt mag worden, wordt er ook 
niet gebouwd, want dan trekt de ontwikkelaar 
zich terug. Architect en ontwikkelaar zeggen 
al 3,5 jaar in gesprek te zijn met de gemeente. 
Het oude gebouw is op geen enkele manier voor 
hergebruik geschikt te maken. Het is dus alles 
of niets. Een bittere pil voor heel wat raadsleden, 
die dit landmark graag behouden. Maar er waren 
meer raadsleden die het ook jammer vinden dat 
het gebouw moet wijken, maar toch voorrang 
willen geven aan woningbouw. De motie waarover 
werd gesproken is daarom ingetrokken. Intussen 
is al een onderzoek gaande of het gebouw een 
monumentenstatus moet krijgen, dat is echter 
geen garantie dat het niet gesloopt mag worden. 

Laterna Magikapark
Huizen in het park, dat is een slecht idee, vinden 
een aantal fracties. Andere constateren dat de 
huizen alleen op de plek komen waar nu al een 
tennispark schuil gaat achter hoge heggen. Het 
nut van het ‘goede gesprek’ en afstemming van 
woordbetekenis werd duidelijk in deze bespre-
king. Want ‘huizen in het park’ klinkt de meesten 
als verschrikkelijk in de oren. Maar ‘huizen in 
plaats van kunstgras en parkeerplaatsen’ klinkt 
een stuk mooier. Het vraagt meekijken door de 
ogen van de ander om tot een breder inzicht te 
komen. Het college komt over enige tijd met 
een uitgewerkt voorstel, dan kijkt de raad er 
opnieuw naar. 

Plenair - Besluitvorming
Amendement: Bouw sociale huurwoningen aan 
de Oreganoweg (RG-201) VERWORPEN 20/24
Motie: Optimaliseer parkeerplaatsen (RG-202) 
AANVAARD 28/16
Motie: Behoud bestaand groen langs de 
Oreganoweg (RG-203) VERWORPEN 8/36
Motie: Maak gebruik van maximale bouwhoogte 
(RG-204) AANVAARD 40/4
Raadsvoorstel Projectopdracht voorbereiden 
Ontwikkelingsplan en Grondexploitatie locatie 
Oreganoweg / Wisselweg (RV-50) AANVAARD 
38/6
Amendement: Niet accepteren dat we minder 
betaalbare koopwoningen bouwen (RG-179) 
AANVAARD 24/20

Amendement: Nieuwe bouwinitiatieven (RG-180) 
AANVAARD 43/1
Motie: Wel ruimte voor initiatieven vanuit de stad 
(RG-185) 22/22 STEMMEN STAKEN, volgende 
week opnieuw in stemming
Amendement: Terugdringen wachtlijsten uit-
gangspunt in Woningbouwprogramma (RG-186) 
VERWORPEN 16/28
Amendement: Bouwen naar behoefte en een eer-
lijke betaalruimte (RG-187) VERWORPEN 14/30
Amendement: Een goede balans tussen 
inkomensgroepen binnen wijken (RG-188) 
VERWORPEN 15/29
Amendement: Almeerse kernkwaliteit borgen 
(RG-189) VERWORPEN 14/30 
Amendement: Het groene en ruime karakter van 
de stad (RG-190) VERWORPEN 14/30
Amendement: Een groen Pampushout als 
voorwaarde voor ontwikkeling Pampus (RG-191) 
VERWORPEN 12/32
Motie: Eerste focus op bouw extra sociale huur-
woningen (RG-193) VERWORPEN 18/26
Motie: Sociale huurwoningen voor grote gezinnen 
(RG-194) VERWORPEN 13/31
Motie; Onderzoek mogelijkheden betaalbaarheid 
Oosterwold (RG-195) VERWORPEN 18/26
Motie: Tuinen bij appartementen (RG-196) 
AANVAARD 31/13
Motie: Betaalbare huizen voor mensen, niet voor 
investeerders (RG-198) VERWORPEN 21/23
Motie: Transformatie terug op tafel (RG-199) 
AANVAARD 36/8
Raadsvoorstel Uitgangspunten Stedelijk 
Woningbouwprogramma Almere 2021-2024 
(RV-41) AANVAARD 33/11

Uw raad heeft een volle agenda die tot 23:00 met 
carrouselvergaderingen is gevuld. Maar daarna 
is geen plenaire vergadering en dus ook geen 
besluitvorming. Een paar van de onderwerpen:
 
MRA verstedelijking en
perspectief Almere
Het zijn echt twee aparte agenderingen maar ze 
gaan ook een beetje over hetzelfde, namelijk de 
verre toekomst van Almere. We zijn onderdeel 
van de Metropool Regio Amsterdam en met het 
Rijk zijn er afspraken over de ontwikkeling van 
de stad. Het gaat voornamelijk over regionale 
beleidszaken op de lange termijn. Denk aan 
werkgelegenheid en economie, inclusiviteit, 
wonen en bereikbaarheid. Ze zijn niet ver van 
ons bed, maar wel ver van vandaag. De horizon 
ligt op 2050. 

Annapark
Het college oppert het idee om in het Annapark 
200 woningen te bouwen. Ze bieden plaats aan 
mensen die begeleiding nodig hebben, onderwij-
zend personeel, inwoners uit omliggende wijken 

en kandidaten op de wachtlijst van woningnet. 
Er blijkt veel weerstand in de directe omgeving. 
Goede kans dat er insprekers komen. Daarna 
reageert de raad op de plannen van het college 
en wacht de portefeuillehouder ongetwijfeld 
een rij vragen. 

Oosterwold, 3 onderwerpen
Omdat het drie onderwerpen zijn die op elkaar 
aansluiten, bespreekt de raad ze in één vergade-
ring. Twee onderwerpen zijn door de raad zelf 
geagendeerd, maar ze gaan alle drie over het 

verder ontwikkelen van Oosterwold: de tweede 
fase. Voor wie interesse heeft in deze unieke 
ontwikkelplek is dit een interessante bespreking. 

Floriade
De bespreking van de voorbije PM wordt voort-
gezet en aansluitend is een debat aangevraagd, 

specifiek over de kabelbaan. De Floriade BV 
heeft de rechtbank gevraagd toe te staan dat de 
kabelbaan direct in gebruik mag worden geno-
men. De fractie vindt dat wat er in die aanvraag 
staat, niet overeenstemt met wat eerder aan de 
raad is gemeld.


