Aan de slag!
Uw Raad van Almere gaat weer volop aan de
slag. Het reces vond tegelijk met de schoolvakantie plaats en dat is dus zes weken lang,
maar toch een noodzakelijke onderbreking
van het politieke bedrijf. Om de democratie te
waarborgen moet de raad in een zo compleet
mogelijke samenstelling kunnen stemmen.
Dat wil zeggen, met zoveel mogelijk van de 45
raadsleden aanwezig. Want alleen als ze er alle
45 zijn, vertegenwoordigt de raad de stemuitslag
van de verkiezingen. Omdat raadsleden gewone
Almeerse inwoners zijn, gekozen burgers, hebben velen van hen ook gewoon een baan en
een gezin. Dus gaan de meeste raadsleden in
de schoolvakantie niet zes, maar wel een paar
weekjes op vakantie.
Denkt u nu niet dat alles tot stilstand is gekomen.
Integendeel. Met uitzondering van de Politieke
Markt zelf, ging het werk van de raad op een

lager pitje gewoon door. Dat is alleen al te zien
aan het aantal schriftelijke vragen dat raadsleden
indienden. U vindt de lijst linksonder op de
voorpagina van raadvanalmere.nl. En behalve
deze formele vragen aan het college, waren er
ook nog ‘technische vragen’, die door raadsleden
aan ambtenaren werden gesteld. Die worden niet
gepubliceerd, want het zijn verkenningen van
een onderwerp en nog niet politiek van belang.
Wat raadsleden tijdens de relatieve rust van het
zomerreces ook doen, is werken aan hun eigen
vaardigheden. Dat doen ze onder meer in een
online leeromgeving, die door alle raadsleden
in heel Nederland gebruikt kan worden. Maar
ook u kunt er een kijkje nemen. En als u dat
doet, ziet u prominent de Almeerse raadzaal
in beeld. Dat is geen toeval, want onze raad en
griffie speelden en spelen een belangrijke rol
in dit instrument. https://academieportal.nl/
skillsacademy/start

Besproken in de raad
De vorige Politieke Markt was op 11 juli. Een in het oog springend onderwerp was toen het besluit over alternatieve ligplaatsen voor voormalige Haddock-huurders. Tijdens het reces is het college
daarmee doorgegaan er is begonnen met de aanleg ervan. Ook moest op die avond over 60 onderwerpen besluiten worden genomen. In de krant van 17 juli staat een kort verslag. U vindt dat hier:
https://gemeenteraad.almere.nl/vergaderingen/in-de-krant/

De agenda van de raad
mogelijkheden. En hoe zijn ze verwerkt in de circulaire aanpak
van gemeente en bedrijven? In de bijeenkomst zijn er presentaties van de gemeente en bedrijven, waarna het gesprek over het
toekomstige economisch- en vestigingsbeleid gaat. Oogmerk is
dat de raad inzicht krijgt in de actuele stand van zaken en richting
kan geven aan toekomstig beleid. Kaders stellen is immers een
van de hoofdtaken van de raad.

Lerarentekort
Over dit onderwerp werd voor de vakantie ook al gesproken.
Iedereen is het er over eens dat hier actie nodig is. Maar de
gemeente gaat niet over het personeelsbeleid van de scholen,
dat zijn de scholen zelf, dus moet gezocht worden naar hoe de
gemeente de scholen zoveel mogelijk kan helpen. Het College
van B&W heeft een actieplan opgesteld ‘Leraren voor Almere’,
met daarin vier hoofdlijnen. In de perspectiefnota (dit voorjaar)
werd een bedrag van 300.000 euro in het vooruitzicht gesteld,
maar daarover wordt pas een besluit genomen bij de begroting
voor 2020, later dit najaar. In de komende bespreking (een consultatie) vraagt het college aan de raad zich uit te spreken over
de hoofdlijnen van het actieplan en ook om eventuele nieuwe
inzichten mee te geven.

Circulaire economie
In de vorige raadsperiode heeft de Raad van Almere zich enkele
malen verdiept in circulaire economie en het concept ‘van afval
naar grondstof’. In Almere tonen zowel de overheid als het
bedrijfsleven ferme ambities op dit gebied. De circulaire economie
wordt steeds belangrijker. Een van de fracties heeft nu een rondetafelgesprek geagendeerd om met de raad, een aantal circulaire
bedrijven en het college over dit onderwerp te praten. Wat is de
stand van zaken? Welke rol speelde de gemeente daarbij en welke
zou de gemeente móeten gaan spelen? Hoe zijn de ideeën van
Gunter Pauli uitgewerkt, hij maakte een scan van onze circulaire

hij de democratische vertegenwoordiging van de hele stad is, de
raadsleden zijn immers door uw stem tijdens de verkiezingen
benoemd. En de raad kijkt daarbij dan ook niet alleen naar de
heel plaatselijke belangen, zoals van een wijk, maar naar het
belang voor de hele stad. Dit is vaak een heel lastige afweging.
Nu heeft het College van B&W een raadsvoorstel ingediend om
voor een aantal categorieën dat recht van de raad aan hen over te
dragen. Als de raad die ‘categorieën van gevallen’ toestaat, kan het
college zelfstandig - en dus ook sneller - besluiten nemen over de
vergunningsaanvragen. De categorieën die het college voorstelt
zijn tamelijk ruim opgesteld en het komt er dus op neer dat de
raad een stuk van haar macht zou gaan afstaan aan het college.
De vraag is dus in welke mate de raad dat wil toestaan. Wil de
raad in zijn kaderstellende rol zélf blijven bepalen waar welke
ontwikkelingen in de stad mogelijk zijn? En wil de raad zélf zijn
volksvertegenwoordigende rol kunnen nemen om in het belang
van de inwoners over ontwikkelingen te kunnen beslissen? Wat
ook meeweegt is dat wanneer de raad zijn macht eenmaal heeft
afgestaan, het moeilijk wordt om die weer terug te krijgen. Dit
is dus een beslissing voor een lange tijd en die een boel mensen
aangaat, vooral inwoners. Daarom agendeert het Presidium van de
raad (het bestuur) eerst een verdiepingsbijeenkomst. Professor Jan
Struiksma van de Vrije Universiteit licht de complexe vraagstukken
toe en daarna spreken de raadsleden er met hem over. Volgende
week komt het collegevoorstel zelf op de agenda.

Geen bedenkingen?
Dit is een wat technisch onderwerp, maar razend interessant
en belangrijk voor inwoners. Leest u verder! In het voorjaar
zag u met enige regelmaat op deze pagina dat de raad om een
‘verklaring van geen bedenkingen’ werd gevraagd. Bijvoorbeeld
voor de realisatie van een snellaadstation voor auto’s of een
nieuwe flat in een bestaande wijk. Zo’n verklaring kan de raad
geven als een vergunning wordt aangevraagd voor de aanleg
van iets op een bepaalde een plek in de stad waar dat volgens
het bestemmingsplan helemaal niet mag. Het college mag de
vergunning alleen verstrekken als de raad er een verklaring van
geen bedenkingen voor afgeeft. Dat recht ligt bij de raad omdat
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