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BESPROKEN IN DE RAAD

De Politieke Markt van 8 juli piepte en kraakte 
in al zijn voegen. De carrouselvergaderingen 
verliepen weliswaar soepel, maar bij plenair 
ging het moeizaam. De vergadering sloot pas 
de volgende dag om 01:14. En omdat de raad 
écht voor de vakanties een aantal besluiten wil 
nemen, werd bovendien een extra vergadering 
aangevraagd op dinsdag de 13e. Niet alle partijen 
waren het ermee eens, maar de meerderheid 
wel. Omdat de vakanties voor sommigen dan al 
begonnen zijn, zijn mogelijk een aantal raads-
leden niet aanwezig. Maar voor besluitvorming 
moet minimaal de helft van de raad aanwezig 
zijn (het quorum), dat zijn er in Almere 23. Als 
dat aantal wordt gehaald kunnen er besluiten 
worden genomen.

Floriade
Wat zich in de vorige vergaderingen al aankondig-
de, gebeurde inderdaad. Over ingediende moties 
werd nog gesproken, maar bij besluitvorming 
ging een ruime meerderheid van de raad akkoord 
met het extra geld voor de Floriade. Ook al is 
duidelijk dat helemaal niemand er blij mee is.

Plenair
Plenair begon met ter vergadering ingediende 
ordevoorstellen. Omdat het tegen de principes 
van de Politieke Markt is om op dezelfde avond 
besluiten te nemen over onderwerpen die eerder 
die avond zijn besproken, stelde een raadslid voor 
al die nieuwe stukken niet vanavond in stemming 
te brengen, maar op de volgende vergadering. 
De raad stemde erover en ging er niet in mee. 
Daarna werd voorgesteld de hele vergadering 
24 uur uit te stellen. Dat kon evenmin op bijval 
rekenen, dus de indiener trok het voorstel maar 
weer in. Tijdens de besluitvorming werd ook nog 
een aantal keren geschorst, zodat fracties over 
hun standpunten voor verschillende onderwerpen 
konden overleggen. Halverwege de vergadering 
viel door een technische storing ineens al het 
beeld weg. Nadat iedereen weer ‘aan boord’ 
was konden we verder. Ondanks de tijdsdruk 

vergaderde de raad zorgvuldig en weloverwogen 
en ook de sfeer bleef tot aan het einde goed.

Besluitvorming
Motie: Wel ruimte voor initiatieven vanuit de stad 
(RG-185) STEMMEN STAKEN. Als stemmen twee 
keer staken, is daarmee het voorstel verworpen
Raadsvoorstel Meerjaren Perspectief 
Grondexploitatie Almere 2021 (RV-54) 
AANVAARD 38/7
Amendement: Aanbod Almere extra windenergie 
mogelijk maken (RG-206) VERWORPEN 11/34
Motie: Geen nieuwe houtige biomassacentrale 
(RG-207) AANVAARD 25/20
Raadsvoorstel Regionale Energie Strategie (RES 
1.0) voor Flevoland (RV-53) AANVAARD 37/8
Amendement: Kiezen voor het alternatief (RG-
219) AANVAARD 23/22
Motie: Inventariseer belemmeringen ontwik-
keling stadshart (RG-220) AANVAARD 36/9
Motie: Kom met ontwikkelvisie andere locatie 
(RG-221) AANVAARD 32/13
Raadsvoorstel Campuslocatie in de Binnenstad 
(RV-47) AANVAARD 45/0
Raadsvoorstel Plan van Scholen 2022-2024 (RV-
58) AANVAARD 45/0
Raadsvoorstel Vaststelling Programmarekening 
2020 (RV-42) AANVAARD 44/1
Motie: Elke Almeerder een woning (RG-216) 
VERWORPEN 4/41 
Raadsvoorstel Bestemmingsplan Uitbreiding 
AZC Sportpark Fanny Blankers-Koen (RV-55) 
AANVAARD 29/16
Motie: Geef de PO kavels uit via de Kavelwinkel 
(RG-214) AANVAARD 29/16
Raadsvoorstel Ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen voor zonnepark van 21 hectare langs 
de A27 (RV-62) AANVAARD 37/8
Motie vreemd: Beleidsregels Hardheid huisves-
tingsverordening kinderopvangtoeslagaffaire 
(RG-227) VERWORPEN 3/41
Motie vreemd: Herstel van vertrouwen van gedu-
peerde Almeerders (RG-228) VERWORPEN 5/39
Raadsvoorstel Verklaringen van geen beden-
kingen voor twee aanvragen m.b.t. transfor-
matie Station Offices Stationsplein (RV-66) 
AANVAARD 45/0
Motie vreemd: Verschil afvalstoffenheffing één- 
of meerpersoonshuishouden per 1 januari 2022 
(RG-224) AANVAARD 43/2
Raadsvoorstel Eervol ontslag en benoeming 
gemeentelijk ombudsman (RV-65) AANVAARD 
45/0
Motie vreemd: Nationale feestdag Keti Koti en 
onderzoek slavernijverleden Nederland (RG-232) 
AANVAARD 29/16

Motie: Ook koopwoningen in ontwikkeling 
Seinhuis (RG-253) VERWORPEN 19/25 
Motie: Parkeren zonder overlast voor de omgeving 
(RG-254) VERWORPEN 19/26
Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen beden-
kingen voor het realiseren van een wooncomplex 
en commerciële voorzieningen ter plaatse van 
Randstad 20 1-25 (RV-61) AANVAARD 37/8
Motie: In gesprek over mogelijke alternatieve 
locatie project Havenhoofd (RG-255) STEMMEN 
STAKEN 22/22
Motie: Ongewenste ontwikkeling Havenhoofd 
(RG-233) VERWORPEN 15/29
Raadsvoorstel Projectopdracht en grondexploi-
tatie project Havenhoofd (RV-56) STEMMING 
UITGESTELD , Omdat de stemmen bij Motie 
RG-255 staakten, kan over het daarbij behorende 
raadsvoorstel geen stemming worden gehouden. 
Amendement: Benoem betaalbare sociale huur-
woningen (RG-246) VERWORPEN 15/29
Amendement: Focus en prioritering (RG-235) 
AANVAARD 35/10
Amendement: Maak van Pampus een economi-
sche motor voor Almere en Amsterdam (RG-236) 
AANVAARD 31/14
Amendement: Nachtnet verbindingen openbaar 
vervoer (RG-237) AANVAARD 40/5
Amendement: Een zo volledig mogelijke 
Ijmeerverbinding (RG-238) VERWORPEN 22/23
Amendement: De centra blijven uitstekend 
bereikbaar (RG-239) VERWORPEN 18/27
Amendement: Bereikbaar naar de wensen van 
Almere (RG-240) AANVAARD 30/15
Amendement: A27 niet verder verbreden (RG-
241) VERWORPEN 15/30
Amendement: Bescherm het groen voor mens 
én dier (RG-242) AANVAARD 29/16
Amendement: Laat ecologie en het groen 
meegroeien met de verstedelijking (RG-243) 
VERWORPEN 14/31
Amendement: Doortrekken Markerwadden (RG-
244) AANVAARD 33/12
Amendement: Auto- en fietsbereikbaarheid 
Almere Pampus is een randvoorwaarde (RG-245) 
VERWORPEN 21/24 

Raadsvoorstel Almere, stad met toekomst. Een 
actueel perspectief op Almere nu en later (RV-
60) AANVAARD 39/6
Motie: Motie van afkeuring (RG-257) 
VERWORPEN 15/30
Motie: Kosten Floriade (RG-258) VERWORPEN 
20/25
Motie: Maak vergoeding resultaatsafhankelijk 
(RG-259) VERWORPEN 14/31
Motie: De Floriade is geen cultuurtentoonstelling 
(RG-260) VERWORPEN 8/37
Motie: Actief melden afhakers (RG-261) 
VERWORPEN 14/31
Raadsvoorstel Benodigde extra budget n.a.v. kos-
tenraming tijdelijke inrichting Floriade (RV-57) 
AANVAARD 30/15
Motie: Meer nadruk op OV richting Utrecht en 
het Gooi (RG-247) AANVAARD 38/7
Motie: Goede treinverbinding naar Utrecht biedt 
Almere veel kansen (RG-248) AANVAARD 40/5
Motie: Auto- en fietsbereikbaarheid Almere 
Pampus is een randvoorwaarde (RG-249) 
AANVAARD 24/21
Motie: Laat Almere en Flevoland aanhaken op de 
in aanbouw zijnde waterstofbackbone (RG-250) 
VERWORPEN 18/27
Motie: Almere is onderdeel van de zuidflank 
(RG-251) AANVAARD 28/17
Motie: Benoem betaalbare sociale huurwoningen 
(RG-252) VERWORPEN 20/25

De zomer
Op 26 augustus hervat de raad zijn werk. Omdat 
het zo goed als onmogelijk is om voldoende 
raadsleden voor plenaire vergaderingen bij elkaar 
te krijgen, heeft het geen zin om in de vakanties 
Politieke Markten te houden. Ook de griffie die, 
zoals u weet, u graag met raad en daad terzijde 
staat, gaat met vakantie. Zij kunnen tijdens 
PM-weken niet op vakantie en volgen daarom 
het ritme van de raad. Ook uw griffie is dus in 
de zomervakantie veel minder goed bereikbaar 
dan normaal. Vanaf 23 augustus is de griffie 
weer volop beschikbaar.


