
raadvanalmere.nlGEMEENTERAAD - Woensdag 7 juli 2021 Pagina 15raadvanalmere.nl

Met deze informatiepagina wil de Raad van Almere u op de hoogte houden. Het is een kleine selectie van wat er is gebeurd of gaat gebeuren. De pagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door het team van de griffie, maar 
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

Floriade
Voor twee afzonderlijke onderwerpen stond 
de Floriade op de agenda. De eerste was een 
voortzetting van de bespreking over het extra 
geld. Bijna twee uur was er voor uitgetrokken 
en ging het erover, maar over de uitkomst 
hoefde weinig twijfel te bestaan. Eerder besloot 
de raad dat de Floriade er komt en zonder dit 
extra budget is dat eigenlijk niet mogelijk. Dus 
we schreven vorige week al; de raad is voor een 
voldongen feit geplaatst. Toch is het goed dat de 
raad er in het openbaar over praat, want dat is 
óók een rol van de vergaderingen van de raad: 
in het openbaar de verschillende inzichten en 
meningen met elkaar en de verantwoordelijke 
wethouder bespreken, zodat wat niet goed ging 
zo helder mogelijk wordt gemaakt. Niet alleen 
voor de raad, maar juist ook voor de inwoners. 
Er werden moties/amendementen aangekondigd 
en één fractie vroeg om een derde termijn. Dit 
onderwerp komt dus nog een keertje terug.
Het tweede onderwerp ging over de kabelbaan. 

Die mag op dit moment (nog) niet gebruikt wor-
den en de Floriade vroeg aan de rechtbank om dat 
snel wél toe te staan. Een fractie vond dat in die 
brief aan de rechtbank andere informatie staat dan 
aan de raad is verteld en wilde daar opheldering 
over. De portefeuillehouder ging er puntsgewijs 
op in en kon de vermeende verschillen naar de 
mening van de raad voldoende verklaren.  

Annapark
Er waren zes insprekers die hun mening deelden 
over het plan om woningen op het Annapark 
te bouwen. Ze waren er namens omwonende 
inwoners, namens de woningbouwverenigingen 
en namens de scholen. De zorgen lijken vooral 
te gaan over de verwachte bewoners, namelijk 
inwoners met een zorgvraag en jongeren. En men 
vreest dat de (verkeers)veiligheid en aantrekke-
lijkheid van het gebied erop achteruit gaan. En 
of de school in de toekomst wel kan uitbreiden. 
De raad is heel blij met zo’n diverse inbreng 
vanuit de stad. De insprekers kregen daarom 

alle ruimte en daarmee werd vrijwel de hele 
vergadering gevuld. De tijd die over was kreeg 
de wethouder om te reageren en zijn plan toe te 
lichten. Hij toonde begrip voor de zorgen, maar 
observeerde dat voor deze doelgroepen ergens 
in de stad woonruimte moet komen en dat deze 
plek daar eigenlijk wel erg geschikt voor is, zo 
op flinke afstand van andere woningen. Hij sloot 
aan bij de inbreng van de woningcorporatie die 
met de nieuwbouw op de grote vraag naar dit 
soort woningen reageert. De raad kwam nog 
niet aan het woord, dus dat staat de komende 
PM op de agenda.

Nieuwbouw Randstad 20
Een heel ingewikkeld onderwerp leek het niet. 
Op een plek waar nu een toch wat achtergeble-

ven bedrijventerreintje is, komt een modern 
appartementencomplex met diverse soorten 
bedrijvigheid op de benedenverdieping. Het zou 
hier zo maar een bruisend stukje stadscentrum 
kunnen worden. De raad ziet het plan wel zit-
ten, enkelen vroegen zich zelfs af waarom dit 
onderwerp op de agenda stond. Maar dat bleek 
wel terecht, want een fractie keek genuanceerd 
naar het soort woningen dat er moet komen en 
nog genuanceerder naar het idee om ervan uit 
te gaan dat de bewoners vooral van deelauto’s 
gebruik gaan maken. Dat betekent namelijk dat 
er veel minder parkeerruimte komt dan normaal. 
En er zijn zorgen dat dát de aantrekkelijkheid 
van bedrijven voor dit gebied minder maakt. 
De komende PM wordt over de aanpassingen 
gesproken.

Het is de laatste PM voor het zomerrecès. Aan 
het einde van de avond komt een lange lijst 
met besluiten voorbij, vaste prik. Maar ook 
eerder op de avond is er een overvolle agenda. 
Veel van de onderwerpen zaten al een tijd 
in de pijplijn en nu moeten ze toch écht een 
keer behandeld worden. U ziet dus best veel 
korte agenderingen, maar die zijn niet minder 
belangrijk. Zoals de drie besprekingen die met 
de toeslagenaffaire (kinderopvang) te maken 
hebben (in de Raadzaal). Twee andere zijn 
ook kort, maar evenzeer interessant. Eentje 
over de verbouwing van de kantoren aan het 
Stationsplein, dat loopt al, maar om te kunnen 
doorgaan moet er snel besloten worden. De 
andere gaat over een pijnpunt dat bij velen al 
jaren in de stad gevoeld wordt: het verschil in 
de afvalstoffenheffing tussen één- en meer-
persoonshuishoudens. Er zijn ook een aantal 
onderwerpen die terugkomen van besprekin-
gen van de vorige PM. Ze moeten nu worden 
afgerond en over enkele ervan wordt mogelijk 
dezelfde avond een besluit genomen. 

Ombudsman
Dit onderwerp staat een beetje verborgen bij 
de wekelijkse agendering ‘besluitrijp’. Over die 
onderwerpen hoeft niet veel gepraat te worden. 
En dat geldt ook voor deze nieuwe ombudsman, 
want ónze ombudsman is ook die van de hele 
metropoolregio Amsterdam. Daar is de nieuwe 
man benoemd en wij liften daar als Almere 
gewoon op mee. In Amsterdam is Munish 
Ramlal voorgedragen voor deze functie en ze 
nemen daar op 7 juli een besluit in de raad. In 
Almere doen we dat dus een dagje later. Op 1 
september neemt de huidige ombudsman Arre 
Zuurmond afscheid en treedt de nieuwe aan.

Annapark
De raad reageert op de plannen. Omdat 
raadsleden de zorgen van inwoners altijd 
superserieus nemen, kan verwacht worden 
dat ze daar op ingaan. Misschien vraagt het 
twee gespreksrondes. De wethouder sprak in 
de vorige vergadering de hoop uit dat er vóór 
de vakanties een besluit genomen kan worden. 
Maar er is best een kans dat na de besprekingen 
op deze avond moties en/of amendementen 
worden ingediend. En die zouden dan pas ná 
de vakantie worden besproken. De raad voelt 
de urgentie, maar wil natuurlijk niet minder 
zorgvuldig dan normaal met zijn volksverte-
genwoordigende rol omgaan. Het was beter 
geweest als het college het plan wat eerder 
had ingediend, maar wie weet, we kunnen 

niet in de toekomst kijken en de raad bepaalt 
zelf zijn agenda. 

Als u in de agenda kijk valt het u misschien 
op dat de geplande eindtijd van de carrousel-
vergaderingen vrij vroeg is: 21:30 uur. Alleen 
is dat eigenlijk helemaal niet vroeg, het was 
voorheen zelfs normaal om rond 21:00 uur te 
eindigen. Dan heeft de raad daarna nog tijd voor 
de plenaire vergadering met besluitvorming 
en hoeven de raadsleden niet tot middernacht 
door te vergaderen. Bedenk, de meesten van 
hen moeten gewoon de volgende dag weer 
naar hun werk. Maar het is omdat uw raad 
het afgelopen jaar een steeds vollere agenda te 
verwerken kreeg, dat de vergaderingen steeds 
later eindigden. Hopelijk lukt het om na de 
zomer weer in een wat gezonder werkritme 
terug te keren. Komende donderdag nog een 
lange avond en daarna krijgt uw raad een paar 
weken de broodnodige rust.


