Besproken in de raad
Geen bedenkingen

Circulaire economie
Het rondetafelgesprek was een open gesprek
tussen raadsleden, gemeente en bedrijven
over circulaire economie in onze stad. In een
circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.
Presentaties van de gemeente en de bedrijven
boden een goed inzicht in wat er in Almere
in het verleden is bedacht en al gerealiseerd.
Ook de rol de gemeente werd daarin zichtbaar.
In de vorige raad (die van vóór 2018) was dit
onderwerp breed bekend, maar met bijna
de helft aan nieuwe raadsleden werd het wel
tijd om iedereen weer op hetzelfde collectieve
kennisniveau te brengen. Immers, alleen als
alle politieke fracties over dezelfde informatie
beschikken, kan de raad de beste democratische
besluiten nemen. De deelnemers waren zonder
uitzondering enthousiast over de vele ontwikkelingen in onze stad én over wat er al gerealiseerd
is. Er ís een groeiende zelfstandige circulaire
economie, zonder subsidie dus, en overheid en
bedrijven trekken eensgezind op. Het bleek dat
er nog veel meer vragen en onderwerpen waren
waarover de deelnemers met elkaar in gesprek
willen. Gedacht wordt om nu gerichter over
knelpunten, verbeteringen en versnellingen te
gaan praten. Er komt dus een vervolg en ook
dan met het bedrijfsleven erbij.

Als het college een vergunningsaanvraag krijgt
om iets te bouwen op een plek waar dat volgens
het bestemmingsplan niet mag, dan moet de raad
eerst gevraagd worden om een ‘verklaring van
geen bedenkingen’. Het idee achter deze regeling
is dat het de democratische vertegenwoordigers
van de inwoners zijn die hierover het laatste
woord moeten hebben. Zij beslissen immers ook
over wat er binnen bestemmingsplannen wordt
toegestaan. Maar dat proces vraagt extra tijd en
als er veel aanvragen komen, dan vertraagt dat
de ontwikkeling van de stad. Dus hebben raad
en college in het verleden al afgesproken dat
de raad afziet van deze verklaring, maar wel
met een zogenaamde ‘voorhangprocedure’. Die
houdt in dat al deze vergunningsaanvragen aan
de raad moeten worden gemeld, en dat de raad
kan besluiten het onderwerp te agenderen. Dat
geeft bijvoorbeeld ook gelegenheid om er met
inwoners over te praten.
Het college stelt nu in een nieuwe regeling voor
om over een hele reeks van soorten aanvragen de
bevoegdheid helemaal bij het college te leggen.
Dit is wel een heel vereenvoudigde voorstelling

van zaken. Op de verdiepingsbijeenkomst wist
Professor Jan Struiksma de veel complexere
werkelijkheid voor de aanwezigen duidelijk te
maken. Zijn conclusie was dat er niet zo heel
veel verandert, behalve dan dat de ‘voorhangprocedure‘ verleden tijd is en dat het aantal gevallen
waarin het college zelf mag beslissen erg ruim
geformuleerd is. Na afloop van deze raadsvergadering was er geen uitkomst, het was immers een
verdiepingsbijeenkomst en de raadsleden deden
daarom geen politieke uitspraken. Omdat het
agendavoorstel in de krant pittig was aangekondigd, was het tijdens het gebruikelijke informele
napraten een veelbesproken onderwerp. Ondanks
de verduidelijking van de professor lijken er nog
steeds verschillen van inzicht te bestaan over de
mate waarin de raad haar rechten uit handen
geeft en of dat wenselijk is. En dat is nou precies
het mooie van onze gemeenteraad. Alle stemmen van de stad zijn vertegenwoordigd in die
45 gekozen burgers en zij nemen uiteindelijk
een democratische beslissing. Op de volgende
vergadering (5 september) komt het voorstel zélf
op tafel en dan wordt duidelijk hoe de raadsleden
erover denken.

Lerarentekort

De Raad sprak al diverse malen over het lerarentekort in onze stad. Ook al gaat de gemeente
hier feitelijk niet over en zijn het de scholen zelf,
raad en college denken wel dat de gemeente er
wat aan kan doen om het voor leraren aantrekkelijker te maken om naar Almere te komen.
De gedachten daarover zijn door het college in
een actieplan uitgewerkt met vier hoofdlijnen:
leraren verbinden aan Almere, het bevorderen
van de instroom van leraren, onderwijs anders
organiseren en innoveren en het versterken van
het imago van leraren en onderwijs in Almere.
Tijdens de vergadering bleken de raadsleden
vooral blij met het plan, maar ze hadden ook
kritische opmerkingen en vragen. Voor de beantwoording had de aanwezige (plaatsvervangende)
portefeuillehouder Marjan Haak geen tijd meer
en dit was haar laatste Politieke Markt. Volgende
week moet een ander collegelid de vragen beantwoorden, want de nieuwe wethouder, Roelie
Bosch, wordt pas tijdens het plenaire deel, dus
na de carrouselvergadering geïnstalleerd. College
en raad willen de vaart erin houden. Daarom.

De agenda van de raad
Stadsvernieuwing Centrum Buiten
De Raad van Almere vergadert op 5 september
in Almere Buiten. Onderwerp is de vernieuwing
van het centrumgebied. Bewoners en betrokken
zijn welkom en hoeven zich niet aan te melden.
Tijdens de vergadering is er gelegenheid om
mee te praten.
Het centrum van Almere Buiten verdient een
opknapbeurt. En die komt er. En heel flinke
zelfs. De gemeente Almere is al een tijdje bezig
om samen met inwoners en belanghebbenden
een plan te maken. Dat plan bevat de kaders
en contouren van de stedelijke vernieuwing,
maar is nog niet in detail uitgewerkt. Want de
gemeente wil dat óók samen met bewoners
en betrokkenen doen. Het is dus niet een
kant-en-klaar uitgewerkt en ingekleurd vernieuwingsplan, maar een document dat de kaders
vastlegt. Dat betekent dat duidelijk is wat de
denkrichting is over wat er kan gebeuren, maar
ook wat straks niet meer mogelijk is.

Dit plan is ontwikkeld door de gemeente. Maar
de Raad van Almere is de gemeente niet, hij is
de democratische vertegenwoordiging van de
stad. Het College van B&W moet daarom van
de Raad van Almere horen of ze met het plan
akkoord gaan. En de Raad wil nu van bewoners
en betrokkenen weten of ze hun inbrengen herkennen in het plan en of ze nog andere ideeën
hebben die de Raad in zijn besluitvorming kan
laten meewegen.
Het is kort dag. Het plan kwam namelijk een
paar dagen voor het reces klaar. De Raad en het
College willen het toch zo snel mogelijk met de
stad bespreken en daarom is de bijeenkomst er
al meteen in de tweede week ná het reces. Kijk
op raadvanalmere.nl. Bovenin de voorpagina
vindt u een linkje naar de informatiepagina.

En verder...
Zijn er zes andere onderwerpen in de carrousel en een stuk of twaalf tijdens plenair. Zoals de installatie van wethouder Roelie Bosch.
Kijk op almere.notubiz.nl voor de hele agenda.
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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