BESPROKEN IN DE RAAD
MIPA

Tijdelijke ligplaatsen

De hoogste baas van de gemeentelijke organisatie is de gemeentesecretaris. In het bedrijfsleven zou dat een algemeen directeur zijn,
de CEO. Toen in 2002 de Wet dualisering gemeentebestuur van
kracht werd, was de gemeenteraad niet langer een onderdeel van
de gemeente, maar werd hij een separaat instituut. De raadsleden,
gekozen ‘gewone’ burgers, hebben advies nodig over inhoud, wetten en regels, procedures en wat al niet meer. Ze hebben daarom
een eigen team van ambtenaren: de griffie. Daarom werd de
functie van raadsgriffier in het leven geroepen. De griffier is de
belangrijkste raadsadviseur, niet gebonden aan het college, hij/zij
legt verantwoording af direct aan de gemeenteraad en staat aan
het hoofd van de griffie. De wet verplicht de aanstelling van een
griffier, maar de raad bepaalt zélf hoe die functie in zijn gemeente
wordt ingevuld. Hier in Almere is de scheiding tussen gemeente
en raad (het duale) serieus doorgevoerd. De griffier en griffie zijn
daarom erg belangrijk en dus moet er altijd een vervanger zijn.

Vernieuwing Spoorbaanpad

De Fantasie

Een gezellige naam, maar een superserieus onderwerp. MIPA
staat voor Meerjarig Infrastructuur Programma Almere. Het gaat
over onze dreven, wegen, straten en fiets- en wandelpaden in
Almere. Die moeten worden aangelegd, onderhouden, verbeterd
of aangepast. Dat kost veel geld en er moet goed over nagedacht
worden, want verkeerde keuzes kunnen enorme consequenties
hebben. Het besproken plan gaat over de komende anderhalf jaar.
De raad keurde het goed, maar wilde wel dat de Evenaar sneller
zou worden aangepakt. De wethouder overtuigde de raadsleden
er echter van dat het samenspel van auto’s, fietsers en wandelaars
hier echt een heel goed doordachte oplossing vroeg. Hij beloofde
de raad aan het eind van dit jaar met een plan van aanpak te komen
en de raad te blijven betrekken alvorens beslissingen te nemen.
De raad schonk hem dat vertrouwen.

Eerder besprak de raad de voorgestelde alternatieve ligplaatsen
voor Haddock ligplaatshouders. Geen gemakkelijke keuze, want
de booteigenaren lijken er wel mee geholpen, maar op de alternatieve locatie De Fantasie zitten de bewoners niet op een drukke
jachthaven te wachten. Enkele fracties dienden daarom een motie
in om deze jachthaven als laatste aan te leggen en niet eerder
dan nadat heel zeker is dat de ligplaatsen nodig zijn. Anderen
observeerden dat de ligplaatshouders helemaal niet betrokken
zijn en betwijfelden deze oplossing helemaal. Niettemin was de
carrouselbespreking vrij snel voorbij. Later op de avond werd de
motie in stemming gebracht en met een meerderheid aangenomen.

Debat

Loco-griffier

Essentaksterfte
Almere moet bezuinigen, want gaat miljoenen minder van het
rijk krijgen. Dat maakte een probleem zichtbaar. Namelijk dat
in de begrotingen elke euro aan inkomsten bij voorbaat door
het college al wordt uitgegeven aan structurele, dus vaststaande
doelen. Als er dan minder binnenkomt, doen bezuinigingen
meteen heel erg pijn. Een fractie stelde in een motie voor om in
toekomstige begrotingen de structurele uitgaven lager te houden
dan de structurele inkomsten. Wat er méér aan geld binnenkomt
kan dan incidenteel worden ingezet. Goed idee, vond ook de wethouder, maar hij stelde dat er geen financiële ruimte is om dit nu
in te voeren. Enkele raadsleden mengden zich in het debat om de
wethouder aan te sporen, maar beweging kwam er niet. Tijdens
de besluitvorming stemde een ruime meerderheid tegen de motie.

Besluitvorming
Een paar weken geleden liet de raad zich informeren door een
deskundige. En vanavond waren er insprekers die een beeld gaven
van de alternatieven voor kap van de essen. Een deel van de raad
twijfelt over de noodzaak van het grootschalig kappen van essen
en denkt dat de mooie plannen in het bomenkader niet zo mooi
worden uitgevoerd als ze zijn opgeschreven. De wethouder bestreed
dat en verdedigde de manier waarop zowel de essentaksterfte wordt
aangepakt als het bomenkader wordt uitgevoerd. Enkele partijen
riepen de portefeuillehouder op tot grotere terughoudendheid bij
kappen. Hiervoor kregen ze echter niet de handen op elkaar. De
gemeente handhaaft de huidige aanpak. Er is een filmpje met de
mening van enkele raadsleden.

Het ritme van de raad
Een dag duurt 24 uur, een seizoen drie maanden en een jaar
duurt, tja, één jaar. Het is de natuurlijke gang der dingen. Zo
kent ook de Politieke Markt een cyclus. Die wordt voor een
belangrijk deel gedicteerd door de kinderen van de stad. Nu
ja, door de schoolvakanties van die kinderen dan. Want in de
Raad van Almere zitten de door u gekozen burgers en dat zijn
gewone inwoners van de stad. De meesten hebben een baan
en veel hebben er kinderen. Omdat de democratie het nodig
heeft dat zoveel mogelijk raadsleden hun vertegenwoordigende
invloed kunnen uitoefenen, zijn er dus geen raadsvergaderingen
tijdens schoolvakanties.
En dat is maar goed ook. Want die andere 35-40 weken van het
jaar zit het raadslid behoorlijk gevangen in zijn of haar raadswerk.

Zo’n 60 beslispunten kwamen aan de orde. Iedereen had zich
voorbereid op een lange zit, met ordevoorstellen, aangepaste
moties en schorsingen. Maar de stukken waren goed voorbereid
en tijdig aangeboden. Burgemeester Franc Weerwind hanteerde
de voorzittershamer streng en stuurde op snelle en ordelijke
besluitvorming. Even voor half twaalf was het gedaan.

Gert-Jan Broer, loco-griffier Almere
Er werd een loco-griffier benoemd, een plaatsvervanger van de
griffier. Dat is nodig, want het is een belangrijke functie in de
lokale democratie.

De eerstvolgende Politieke Markt van Almere is op 29 augustus
en geloof het of niet, die agenda is al samengesteld. Maar die
gaan we u in de krant (of de stads-email als u daarop geabonneerd bent) de week ervoor pas toesturen.

Veel fracties vergaderen op maandagavond, op andere dagen en
avonden zijn er werkbezoeken aan organisaties of evenementen
en op donderdag is er de Politieke Markt. Voor velen begint die
al in de loop van de middag en niet zelden eindigt hij laat in de
avond. Maar op vrijdagochtend begint de dag wel vroeg, want
de agenda voor de volgende Politieke Markt moet om 12:00 zijn
vastgesteld en moties of amendementen moeten daarom voor
11:00 zijn ingediend. In het weekeinde nemen raadsleden de tijd
om vergaderstukken en dossiers door te spitten en ruggespraak
te houden met hun netwerk. Raadsleden kreunen weleens bij de
zoveelste raadsbrief van het college en ze vragen ook wel eens of
de stukken niet wat compacter en leesbaarder kunnen worden
aangeboden. Maar over hun drukke werkweken hoor je ze niet.
Ze weten dat hun werk er echt toe doet.
De raad vergadert soms op locatie

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
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