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BESPROKEN IN DE RAAD

Jachthaven
Het college stelt een locatie voor een nieuwe 
binnendijkse jachthaven voor. Die is nodig 
omdat Haddock aan het Weerwater er niet meer 
is en er behoefte is aan ligplaatsen. Er waren 7 
insprekers. Ondernemers die graag duidelijk-
heid willen over hun plannen voor een nieuwe 
jachthaven en voor de bestaande haven en horeca 
in Noorderplassen west. En bewoners die zich 
zorgen maken over de gevolgen van een nieuwe 
jachthaven in Noorderplassen, voor de drukte op 
het water en de invloed op de natuur. De raad 
lijkt het er redelijk over eens dat de voorgestelde 
locatie wel de beste is. Wel vragen aan college 
hoe de zorgen van bewoners kunnen worden 
weggenomen, en hoe de jachthaven zo snel 
mogelijk kan worden gerealiseerd. Zodat voor 
ligplaatshouders van Haddock een goede nieuwe 
plek komt in Almere. De bespreking is nog niet 
afgerond, volgende week verder.

Mensenhandel
Een fractie constateert dat van de intenties van 
het college om iets aan mensenhandel te doen 
nog niet veel zichtbaar is. Daarom zetten ze het 
op de raadsagenda. Daar was veel lof voor. Ook 
was men het erover eens om de raad vaker te 
informeren over de voortgang van de aanpak. Dat 
moet worden samengewerkt met de politie en dat 
die te weinig capaciteit heeft bleek een belangrijk 
aandachtspunt. Ook werd een gezamenlijke aan-
pak binnen MRA voorgesteld. Er komen moties, 
die worden volgende week besproken.

Annapark
Het gesprek over de bouw van woningen in 
het Annapark was al voor de zomer gestart. Nu 
werden twee moties besproken. Het digitaal 
vergaderen blijft soms lastig, er waren technische 
problemen, het geluid van de indiener kwam niet 
binnen. Maar daarna ging de bespreking snel. 
Weinigen wilden de moties steunen.

Beleidskader Inburgering
In januari wordt een nieuwe Wet Inburgering 
ingevoerd. Gemeenten krijgen een belangrij-
ker(e) rol. De raad waardeert dat er een nieuw 
beleidskader voor ligt om over te praten. Er waren 
wel heel veel vragen voor de portefeuillehouder, 
onder andere over de focus op de toeleiding naar 
werk en de financiën. Met de beantwoording is 
wel begonnen, maar er was te weinig tijd om dit 
af te ronden. Volgende week verder.

Visie openbare ruimte
De raad heeft veel waardering voor het heldere 
stuk en het ambtelijk werk. Maar er waren 
wel wat kanttekeningen. Zoals dat participatie 
meer kan worden benadrukt en geborgd en het 
onderwerp ecologie meer aandacht zou mogen 
krijgen net als inclusiviteit bij het inrichten van 
de openbare ruimte. Verder had een aantal frac-
ties liever de kosten aan de voorkant inzichtelijk 
gehad. Nu wordt voorgesteld dat de raad eerst 
de visie vaststelt en dat het college dan gaat uit-
rekenen wat het kost. De wethouder gaf aan dat 
de kosten bekend zullen zijn vóór de komende 
verkiezingen en dit kan worden betrokken bij het 
nieuwe coalitie-akkoord. De wethouder gaf ook 
een winstwaarschuwing. De openbare ruimte 
wordt onderhouden met schaarse middelen en 
dat betekent dat eerst de basis op orde moet 
zijn voordat ruimte is voor verdere ambities. 
Uit de stadsconsultatie blijkt ook steun onder 
de inwoners voor dit principe.

Dierenwelzijn
Aan de hand van de evaluatie 2016-2020 beoor-
deelde de raad het beleid op dierenwelzijn. 
Meteen werden die bevindingen besproken om 
richting te geven aan nieuw beleid. Er was waar-
dering van de raad voor de evaluatie en het idee 
is dat kan worden doorgegaan op de ingeslagen 
weg. Er zijn er ook die er een schepje bovenop 
willen doen. Waarbij voor de kosten meteen 
praktische suggesties werden gedaan voor fond-
senwerving, provinciale bijdragen of binnen de 
eigen begroting. Er is ook een brede wens voor 
een 24-uurs spoedhulp voor gewonde dieren. 
Die is er nu niet, o.a. door tekort dierenartsen, 
maar wethouder beloofde een oproep te doen 
aan de dierenartsen om een oplossing te zoeken.

Vragenhalfuurtje
In dit wekelijks half uur, waarin raadsleden 
actuele zaken met het college kunnen bespreken, 
zaten twee onderwerpen.
1 Vaccinatiebereidheid Almere: kan het college 

daar actie op ondernemen? De portefeuille-

houder vindt dat ze er wel iets mee moeten. 
Mogelijk komt er een vaccinatiebus om de 
drempel te verkleinen. Dit klonk de raad goed 
in de oren.

2 Extra opvang vluchtelingen Afghanistan, 
neemt Almere een rol? Het college gaf aan 
de situatie ook heel erg te vinden en gaat aan 
de slag met de oproep van de minister, waarin 
gemeenten wordt gevraagd om opvangplaatsen 
beschikbaar te maken. Een fractie overwoog 
een motie vreemd, om het college op te roepen 
extra plek te maken. 

Plenair
Drie besluiten werden er genomen, maar de 
meeste aandacht ging naar de herbenoeming 
van de burgemeester. In het voorjaar was daar al 
toe besloten, maar de beëdiging moest nog wel 
tijdens een plenaire gemeenteraadsvergadering 
gedaan worden. De Commissaris van de Koning 
kwam dat doen. En er waren een aantal spee-
ches. Franc Weerwind is nu voor de komende 
zes jaar opnieuw benoemd als burgemeester 
van onze stad.

Besluitvorming
Motie: Mogelijkheid onderzoeken tijdelijke 
woningbouw rechterflank Annapark (RG-264) 
VERWORPEN 9/33
Motie: Relatie verbeteren International School 
(RG-265) VERWORPEN 9/33
Raadsvoorstel: Verkenning tijdelijke woningen 
in Annapark (RV-59) AANVAARD 35/7

Een aantal onderwerpen komt terug van vorige 
week, het zijn voortzettingen van de besprekin-
gen. Er zijn ook een paar nieuwe.

Windmolens Stichtsekant
Een Almeerse vereniging heeft in 2018 het plan 
geopperd om windmolens op bedrijventerrein 
Stichtsekant te plaatsen. Toen bleef het een tijd 
stil. Eind 2020 werd het onderwerp geagendeerd 
op initiatief van inwoners van de stad (een bur-
gerinitiatief met petitie). Het college beloofde 
een integrale afweging te maken en dit aan de 
raad voor te stellen. Vlak voor de zomer liet het 
college per raadsbrief weten windmolens op die 

plek niet voor te willen stellen. Nu vinden twee 
fracties dat daar toch nader over gesproken moet 
worden, zodat de opvattingen van college en de 
initiatiefnemer van de windmolens gehoord, 
besproken en overwogen kunnen worden. 

Asielzoekers
Een fractie maakt zich zorgen over het aantal asiel-
zoekers dat vertrekt uit het Asielzoekerscentrum 
in Almere, zonder dat bekend is waarheen. Die 
fractie wil dat de raad met elkaar en met het 
college in debat gaat om ieders opvattingen 
helder te krijgen.
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