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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

BESPROKEN IN DE RAAD
Dat is wel even geleden, dat wij u voor het laatst 
informeerden over wat er in de raad bespro-
ken is. 8 juli was de laatste volledige Politieke 
Markt en ons verslag was voor de helft met de 
besluitvormingslijst gevuld. Het was dan ook een 
latertje geworden. Maar ook kwam er op dinsdag 
13 juli nog een extra vergadering, waarin met 
tegenzin werd besloten dat het woongebouw op 
het Havenhoofd, áls het niet te voorkomen is, 
dan maar op de alternatieve locatie moet komen. 

Werkdruk
In de weken voorafgaand aan het recès waren 
er teveel onderwerpen in te korte tijd. Daar zijn 
twee hoofdredenen voor aan te wijzen. Als eerste 
kijkt de raad kritisch naar zichzelf. Er stonden de 
afgelopen tijd pittige onderwerpen op de agenda. 
De raad vertegenwoordigt de samenleving en 
daarin heersen verschillende opvattingen. Dus 
kunnen de politieke meningen in de raad ook 
sterk uiteen lopen. Logisch. Daarover praten, 
naar elkaar luisteren en een afgewogen oordeel 
vormen kost gewoon heel wat tijd. Plus: een 
onderwerp is pas afgerond als iedere partij zijn 
bijdrage of voorstellen voor veranderingen heeft 
kunnen delen en bespreken. Alle ideeën moeten 
gehoord kunnen worden. Door de raad en door 

de stad. Kortom: goede democratie kost tijd. 
Maar de voornaamste reden is het aantal onder-
werpen zelf. De hoeveelheid onderwerpen die 
het college van B&W aan de raad stuurt, bepaalt 
feitelijk de werkdruk. Uit de statistieken blijkt dat 
in het vroege voorjaar vrij weinig onderwerpen 
aan de raad werden aangeboden, maar in juni 
ineens een heleboel. In december zie je overigens 
dezelfde aanloop naar de kerstvakantie. Dit is al 
jaren het geval. Kennelijk lukt het door de jaren 
heen niet om de volksvertegenwoordigers beter 
verspreid over het jaar werk aan te bieden.

Veranderingen
Het effect hiervan is dat dit voorjaar heel wat 
onderwerpen niet voor de vakanties konden 
worden geagendeerd. We beginnen nu met een 
achterstand. De raad past daarom de Politieke 
Markt tijdelijk aan. Tot aan het herfstrecès duren 
de carrouselvergaderingen tot 21:30 in plaats 
van 21:00. Met vier parallelle vergaderingen per 
avond levert dat twee uur extra vergadertijd op. 
Wat ook verandert is dat de raad meer fysiek gaat 
vergaderen. In de raadzaal carrousel en plenair en 
in Zaal Stad alleen carrousel. Daarnaast blijven 
er twee digitale vergaderingen. Kortom: twee 
digitale en twee fysieke vergaderingen tegelijk. 

Bezoeken
Weer bijeenkomen is mooi, maar er is eigenlijk 
niet veel ruimte, gezien de 1,5-meter richtlijn. De 
meeste vergaderingen blijven daarom nog niet 
te bezoeken, maar zijn natuurlijk wél openbaar, 
want altijd online en live te volgen. Als een 
vergadering wel bezocht kan worden, geven we 

dat uitdrukkelijk van tevoren aan en bezoekers 
moeten zich dan vooraf aanmelden. Daarvoor 
komt één dag vóór de vergadering een aanmeld-
formulier op de website. Hou er rekening mee 
dat het aantal plaatsen heel beperkt is en vol=vol.
Kijk voor actuele informatie op de website onder 
het menu ‘bezoek’.

Wat staat er de 26e (onder meer) op de agenda

Burgemeester
In de plenaire vergadering staan enkele onder-
werpen op de agenda. Een daarvan valt extra op. 
In het voorjaar besloot de raad dat burgemeester 
Franc Weerwind voor een tweede termijn van zes 
jaar in Almere kan doorgaan. Maar de installatie 
moet nog wel formeel in een raadsvergadering. 
Dat gebeurt in de raadzaal en er zullen een paar 
speeches te horen zijn. Leen Verbeek, de commis-
saris van de Koning, beëdigt onze burgemeester. 
Deze eerste plenaire vergadering wordt daarmee 
een mooie her-ingebruikneming van de raadzaal. 
Deze vergadering is te bezoeken.
Raadzaal 22:00 (fysiek)

Binnendijkse jachthaven
Omdat Haddock aan het Weerwater plaats moest 
maken voor de Floriade, wil Almere elders een 
nieuwe jachthaven met genoeg plek voor 300 
boten. In het voorjaar van 2020 zou de raad 
worden geïnformeerd over de mogelijke plaats 
voor een nieuwe jachthaven. Maar het college 
stelde het een paar keer uit. In maart 2021 vond 
een fractie het allemaal te lang duren en agen-

deerde het. Een maand later kwam het college 
met het locatie-onderzoek, maar dit onderwerp 
kon onmogelijk nog voor de zomervakantie aan 
bod komen. Nu dan eindelijk. Deze vergadering 
is te bezoeken.
Raadzaal 19:00 (fysiek en video)

Aanpak mensenhandel
Al in 2018 ondertekenden gemeente en ketenpart-
ners een intentieverklaring om iets te bedenken 

tegen mensenhandel. Aanleiding was een motie 
die de raad hierover in maart van dat jaar aannam. 
In de tussentijd meldde het college wel wat din-
gen, maar van de beloofde voortgangsrapportages 
kwam niets terecht. Een fractie agendeert dit 
onderwerp nu, omdat ze zich zorgen maakt, en 
dat is eigenlijk heel beleefd geformuleerd. Deze 
vergadering is te bezoeken.
Raadzaal 20:40 (fysiek en video)

Participatie
Nut en noodzaak van burgerparticipatie staan 
niet ter discussie. Vraag is wel hoe de gemeente 
de burgerparticipatie mogelijk gaat maken. Dat 
leest u in de Nota Burgerparticipatie 2021 die het 
collega aan de raad stuurde. Hij komt binnenkort 
op de agenda. Maar een aantal fracties wil éérst 
in een gesprekstafel met een betrokken inwoner 

en enkele deskundigen bekijken of en in hoeverre 
dit voorgenomen burgerparticipatiebeleid aan 
de verwachtingen voldoet. Die inbreng kan de 
raad gebruiken bij zijn eigen bespreking met het 
college en bij de afwegingen en besluitvorming. 
Zaal Stad 19:00 (fysiek en video)

Visie openbare ruimte
Er is werkelijk geen onderwerp te bedenken 
waarover de raad méér gaat dan de openbare 
ruimte. Want dat is de ruimte in de stad die van 
ons allemaal is. De straten, buurten, parken, het 
centrum en ga zo maar door. Het is wel een heel 
groot en breed onderwerp, want het gaat over de 
nieuw te ontwikkelen gebieden, het doorontwik-
kelen van bestaande ruimte én het beheer (en 
onderhoud) ervan. Het zijn eigenlijk heel veel 
verschillende onderwerpen. Er zitten elf stukken 
bij die het bestuderen waard zijn en die teruggaan 
naar 2012. En het gaat niet alleen over wat en 
hoe, maar ook over hoeveel dat mag kosten. De 
raad heeft hier een flinke klus te klaren. 
Maar het is ook voor u als inwoner interessant. 
De visie die door het college is aangeboden is 72 
pagina’s dik en mooi vormgegeven. Goed om te 
lezen hoe de gemeente denkt over de inrichting 
van ons aller openbaar gebied.
Zaal Buiten 19:00 (video)

Dierenwelzijn
De gemeente heeft een zorgtaak voor niet alleen 
de mensen in de stad, maar ook voor de dieren; 
het dierenwelzijn. Dat gebeurt op basis van 
plannen voor een bepaalde periode. Over de 
periode 2016 tot 2020 is gekeken hoe dat ging en 
daaruit zijn negen aanbevelingen voortgekomen. 
Het college wil er een aantal gebruiken voor een 
nieuw ‘beleidskader dierenwelzijn’ en over een 
paar andere met de raad overleggen. Het agen-
davoorstel met de bijlage geeft goed inzicht in 
de mogelijkheden en alternatieven. U kunt dus 
prima over de schouder van de raad meekijken 
om te zien hoe en waarom de raadsleden voor 
bepaalde oplossingen kiezen.
Zaal Buiten 20:40 (video)
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