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BESPROKEN IN DE RAAD

U weet natuurlijk dat er afgelopen donderdag 
geen Politieke Markt was. Raadsleden, frac-
tieassistenten en ook een aantal collegeleden 
kwamen niet ‘s avonds, maar de hele dag bijeen 
om zich te verdiepen in de thema’s tegenwicht 
en goede raad. In de ochtend gezamenlijk voor 
drie sprekers, in de middag in vier groepen bij 
werksessies. Het leverde ‘s morgens een bijna 
volle raadzaal op, maar dat is met anderhalve 
meter afstand bij 50 deelnemers al snel het 
geval.

Om de politici en bestuurders te helpen de 
onderwerpen te doorgronden was een indruk-

wekkende stoet inleiders uitgenodigd, of zoals 
de vice-voorzitter van de raad het zei: “Er zit geen 
gewoon mens bij, het zijn allemaal meesters, 
doctors, doctorandussen of professoren.” Maar 
natuurlijk zijn het wél gewone mensen, bena-
drukte hij, alleen zijn ze heel deskundig op hun 
vakgebied. Het raadslidmaatschap is heus niet 
gemakkelijk, het eist veel, maar dit is wel een 
duidelijk voordeel; als volksvertegenwoordiger 
kom je in gesprek met de beste specialisten die 
je helpen om je rol steeds beter in te kunnen 
vullen. Hieronder, heel in het kort en dus zeker 
onvolledig, een indruk van de sprekers in de 
ochtend.

Han Warmelink beet het spits af (Mr. dr.). Hij 
is jurist, verbonden aan Nyenrode Universiteit, 
voorzitter van de Rekenkamer Groningen, 
ombudsman van de Universiteit Twente. Hij is 
zelf raadslid in Westerkwartier, dus een weten-
schapper én ervaringsdeskundige. Hij belichtte 
de rol en positie van de raad vooral vanuit staats-
kundig oogpunt en bleek een inspirator voor de 
aanwezigen. Hij legde er de nadruk op dat de 
raad zelf kan bepalen waar hij over gaat en dat is 
kort gezegd: alles. Hij ziet dat de realiteit is dat 
in de meeste raden vertegenwoordigers zitten 
die vooral de stem van hun eigen achterban 
willen laten horen. Maar hij meent dat een raad 
er toch vooral voor bedoeld is om bij elkaar te 
komen (onderwerpen zichtbaar maken), in het 
openbaar dingen te bespreken (zodat iedereen 
kan meeluisteren) om daarna het best mogelijke 
besluit te nemen (waarna iedereen begrijpt hoe 
het zo gekomen is). 

De volgende spreker was Rein-Aart van Vugt (RA, 
drs.). Die kent de raad, want hij is de accountant 
die de Almeerse raad al met enige regelmaat door 
het labyrint van financiële rapportages loodst. 
Hoe mooi dat hij in zijn observaties (later op 
de dag overigens) vaststelt dat de Almeerse pro-
grammabegroting heel leesbaar en begrijpelijk 
is, in tegenstelling tot veel andere gemeenten. 
Een pluim voor het college, mag ook wel eens 
gezegd worden. Maar in de ochtend legde hij 
vooral de nadruk op goede informatie voor 
de raad. En dat ‘goede bestuurders hun eigen 
tegenkracht moeten organiseren.’ Waarmee 
hij wil zeggen dat het college best een tandje 
bij mag zetten om de raad te informeren. Dat 
betekent óók: niet meer informatie, maar beter 
en taakgerichter. Hij zei ook: “Raad, zorg voor 

jezelf, alleen dán kun je ook goed voor je stad 
zorgen.” Daarmee bedoelde hij dat de raad zelf 
moet bepalen wat hij kan, wat hij moet en wat 
niet. Maar toch was het mooi dat er een beetje 
levensfilosofie (Michel Foucault, zorg voor 
zichzelf) voorbij kwam.

Marcel van Dam was de derde ochtendspreker 
(Dr.). Met een brede ervaring als (interim) griffier 
in o.a. grote steden en als zelfstandig politiek 
adviseur en onderzoeker, stelde hij zich eerst de 
vraag waarom er zo getobd wordt over het lokaal 
bestuur. Hij verwondert zich erover dat we elkaar 
een politieke identiteitscrisis aanpraten, want 
“we doen het eigenlijk best goed.” Vanuit die 
optimistische visie nam hij de raad mee in het 
zelfstandig denken en handelen. In aansluiting 
op van Vugt benoemde ook hij de grip op de 
informatiestroom als instrument waarmee de 
raad meer zelf aan het roer komt. De raad moet 
zijn werkzaamheden niet laten leiden door wat 
anderen zeggen dat ze moeten doen, maar door 
aan anderen te zeggen wat hij zelf wil. “Maak je 
niet afhankelijk van het college of de organisatie 
en bedenk: de wet is de ondergrens, u mág méér. 
Stel je eigen kaders.”

Drie sterke inleidingen boordevol inspiratie 
en overdenking. Ze helpen uw raad op weg, 
maar zijn geen concrete blauwdrukken om het 
vanaf morgen anders te doen. Daarvoor zijn de 
processen te ingewikkeld. In de middag werden 
een aantal bevindingen in de vier groepssessies 
nader uitgewerkt en zonder twijfel heeft het de 
raadsleden gesterkt (zelfzorg) en doen ze hun 
werk er beter door (zorg voor de stad).

Voor een aantal onderwerpen is de bespreking een 
vervolg op eerdere: de windmolens, inburgering, 
visie openbare ruimte, dierenwelzijn, asielzoe-
kers, binnendijkse jachthaven en Twentsekant. 

Afvalsysteem
Deze bespreking gaat over het raadsvoorstel van 
het college en een burgerinitiatief-raadsvoorstel. 
Dat laatste betekent dat niet de raad en of het 
college het onderwerp op de agenda hebben 
gezet, maar de inwoners zelf. En niet alleen 
dat, ze hebben een compleet raadsvoorstel 
voorbereid. Met een burgerinitiatief dwingt een 
groep inwoners de raad om over het onderwerp 

te praten én daar ook een besluit over te nemen. 
Over het afvalsysteem van Almere praat de raad 
al veel langer. Dit burgerinitiatief-raadsvoor-
stel vraagt de raad te besluiten om het PMD+ 
systeem in te voeren en om de kwaliteit van 
de huidige afvaldienstverlening ongewijzigd te 
laten (waarbij alle basisvoorzieningen op orde 
worden gebracht). Het eerste betekent dat er 
maximaal drie rolcontainers blijven, restafval en 
PMD gaan voortaan (ongescheiden) in dezelfde. 
Het tweede betekent dat eventueel toekomstige 
bezuinigingen niet ten koste van de normale 
afvaldienstverlening gaan. Het college stelt een 
ander systeem voor, namelijk dat inwoners 

wel zelf blijven scheiden in aparte containers. 
Dan komt er mogelijk nog een rolcontainer bij. 
Feitelijk zijn de voorstellen tegengesteld. In de 
raad zijn de meningen nog verdeeld. Daar gaan 
ze nu eerst grondig over praten. 

Opvang vluchtelingen Afghanistan
Nadat op 26 augustus in het actualiteitenhalfuur 
hierover is gesproken, dienen nu vier fracties over 
dit onderwerp een motie in. De motie roept het 
college op om aan de regering te laten weten dat 
Almere bereid is extra (nood)opvang te regelen 
voor vluchtelingen uit Afghanistan. De voors en 
tegens van de motie worden besproken en, van-
wege het spoedeisende karakter, kan er mogelijk 
diezelfde avond tijdens plenair een besluit over 
genomen worden.

Inkoopbeleid jeugd
De gemeente bereid een nieuwe aanbesteding 
jeugdzorg voor; zorgorganisaties kunnen daarin 
meedingen om (een deel van) de jeugdzorg in 

Almere te mogen uitvoeren. Vier fracties willen 
van het college weten wat de inkoopstrategie is 
en hoe die past bij de visie en doelstellingen 
van Almere.

Rekenkamer
De plenaire bijeenkomst begint met de aan-
bieding van het rekenkamerrapport Kwaliteit 
Jeugdhulp aan de vicevoorzitter van de raad. 
De Rekenkamer doet ten behoeve van de raad, 
maar onafhankelijk van de raad en de gemeen-
te, onderzoek naar of de gemeente goed met 
publiek geld omgaat, de afgesproken doelen 
haalt en volgens de regels handelt. Het rapport 
wordt donderdag aangeboden, maar nog niet 
besproken. Eerst komt er de week daarna een 
technische bespreking, waarin het onderzoek 
en de uitkomsten worden toegelicht. Zo bereik 
je dat iedereen over dezelfde uitgangspunten, 
definities en uitkomsten praat. Pas daarna, 
wellicht over twee weken dus, gaat de raad er 
politiek over in gesprek.
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