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Besproken in de raad

de agenda van de raad

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

Louis armstrongweg
Aan de Louis Armstrongweg staat een aantal 
kantoorgebouwen leeg. In onze stad is een 
serieus woningtekort. Dus is het idee om lege 
kantoren om te bouwen naar woonruimte. Op 
deze plaats zou dat zo’n 500 woningen kunnen 
opleveren. Maar wat betekent de verandering van 
het gebied voor de omliggende woonwijken en 
de mensen die daar wonen?

In de middag bezocht een aantal raadsleden het 
gebied. Ze lieten zich door ambtenaren voor-
lichten. ’s Avonds bij de carrouselbespreking 
werd de waarde van zo’n locatiebezoek voelbaar. 
De ‘verkenners’ waren goed geïnformeerd en 
konden andere raadsleden bijpraten. 
Er waren ook insprekers, bewoners die tegen-
over de kantoren wonen en die vrezen dat hun 
uitzicht of zonlicht vermindert, als gevolg van 
de mogelijke verhoging van de gebouwen. Ook 
een punt van aandacht is de vergroening. De 
kantoren zijn nu omgeven door veel verharding: 
namelijk parkeerplaatsen, daar moet groen voor 
terugkomen als het woningen worden. De visie 
die er nu ligt is overigens niet meer dan dát: een 
visie. De gemeente is namelijk geen eigenaar van 
de gebouwen, ze kan alleen maar de voorwaarden 

scheppen en de eigenaren faciliteren. Of die 
daadwerkelijk gaan verbouwen is niet zeker, 
maar enkele concrete plannen zijn er al wel.

In elk geval lijkt zich in de Raad een meerder-
heid af te tekenen om de omzetting van kanto-
ren naar woningen mogelijk te maken. En er 
komen zeker een of meer amendementen om 
de ontwikkeling in te kaderen. Volgende week 
komt het onderwerp terug in de carrousel. 

asbest in almere
Met drie gerenommeerde deskundigen, 
vertegenwoordigers van de provincie en de 
Omgevingsdienst Flevoland, een rijtje ambte-
naren, een wethouder en natuurlijk een aantal 
raadsleden, was dit een rondetafelgesprek van 
gewicht. Tijdens de vergadering bleek dat het 

onderwerp die aandacht terecht verdient. Hans 
Everhard, raadslid en fractievoorzitter van één van 
de drie fracties die het onderwerp agendeerden 
opende de bespreking met de observatie dat 
asbest een a-politiek onderwerp is, omdat het 
voor iedereen even dodelijk is, ongeacht diens 
politieke voorkeur. Hij sprak ook het besef uit 
dat een gemeente de verantwoordelijkheid zou 
moeten nemen om inwoners actief te bescher-
men tegen de gevaren van blootstelling aan 
asbest. Reden voor de Raad om het onderwerp 
eerst a-politiek in een rondetafelgesprek en later 
(waarschijnlijk) voor een gesprek met het college 
aan de orde te stellen. Want ook dat is een rol 
van de Raad: maatschappelijke onderwerpen op 
de gemeentelijke agenda krijgen.

Het gesprek begon met een indrukwekkend 
filmpje over de gevolgen van asbest, daarna lieten 

de drie deskundigen er hun licht over schijnen. 
In de presentatie van mr. dr. Yvonne Waterman 
van het Expertise Centrum Asbest & Vezels werd 
onze Almeerse situatie verduidelijkt en waren er 
concrete aanbevelingen. In het kort: de gemeente 
moet ermee aan de slag. Ongetwijfeld komt er 
vanuit de Raad binnenkort een agendering om 
het college op te roepen tot actie. 

Coffeeshopketen
Het is best een lastig vraagstuk, die proef met 
de gesloten coffeeshopketen. De verantwoorde-
lijke portefeuillehouder (de burgemeester) heeft 
Almere op verzoek van de Raad aangemeld voor 
het landelijke experiment, en hij wil zelf ook 
wel, maar de voorwaarden zijn eigenlijk nog 
onvoldoende duidelijk. We moeten ons vóór 
31 december definitief bij het Rijk aanmelden, 
maar krijgen pas halverwege volgend jaar 
duidelijkheid over de rijksbijdrage. Er ontstaat 
daarmee een financieel risico van circa één 
miljoen. Ook vinden een aantal raadsleden het 
ongepast dat een legale Almeerse coffeeshop die 
niet aan het experiment wil meedoen gedwon-
gen zou moeten sluiten. De Raad is er nog niet 
over uitgesproken. Volgende week opnieuw in 
de carrousel.

Waterrecreatie
Almere heeft ambities op het gebied van water-
recreatie. Zowel ín de stad als eromheen zijn 
er fantastische mogelijkheden. Almere is met 
recht een groen-blauwe stad. Alleen vindt een 
aantal Almeerse aanbieders van waterrecreatie 
dat het College die ambities in haar beleid 
onvoldoende waarmaakt. Ze stuurden een brief. 
Een van de raadsfracties herkent de signalen en 
wil weten of het College ze ook herkent en wat 
andere raadsleden ervan vinden. Er valt ook wat 
te kiezen, want er zijn concrete aanbevelingen 
gedaan door de briefschrijvers. Eén daarvan is het 
invoeren van een vignet voor boten die buiten een 
jachthaven liggen, daardoor zou ook liggeld kun-
nen worden geheven en gehandhaafd kunnen 
worden. Veel van die boten liggen namelijk in 
soms deplorabele staat in de Almeerse grachten 
en vaarten. Toevallig stuurde het College twee 
weken geleden een raadsbrief (over de toekomst 

van jachthavens in de stad), waarin ze aangaf dat 
Almere vroeger een vignet-systeem had, maar dat 
het ten behoeve van deregulering is afgeschaft. 
Dat wordt een interessante bespreking.
Zaal Stad, 20:00

Eden Holland
Het college beveelt in een raadsvoorstel aan om 
geen verdere medewerking te verlenen aan de 
(mogelijke) ontwikkeling van het Themapark 
Eden Holland. Het project was in de jaarlijkse 
gemeentelijke (Programma)begroting 2019 
aangemerkt als een ‘sleutelproject’ voor het 
versterken van cultuur, recreatie en toerisme. 

In totaal werd er in het Fonds Verstedelijking 
Almere 10 miljoen voor gereserveerd, uit te geven 
in de komende jaren. 3 miljoen daarvan was al 
voor 2019 begroot en daarvan was 500.000 euro 
bestemd voor het uitwerken van het gemeen-
telijk deel van de plannen en toetsing van de 
businesscase van de Stichting Eden Holland. De 
Stichting heeft de plannen ingediend, maar aan 
de criteria wordt niet voldaan, vindt het College. 
De belangrijkste is dat niet verwacht wordt dat 
de stichting op 1 december aanstaande een 
haalbaar en passend plan kan presenteren. Als 
de stichting na die datum alsnog met een plan 
komt, dan kan ze dat opnieuw indienen. Maar 
neemt de Raad het voorstel voor de no-go nu 

aan, dan komt er 9,5 miljoen vrij in het fonds, 
die aan andere doelen besteed kan worden.
Zaal Hout, 19:00

Beleidskader sociaal domein 
De titel van deze bespreking is tamelijk abstract 
en wie niet bekend is met de materie wacht 
een flinke klus om zich erin te verdiepen. Het 
beleidskader is een lijst met uitgangspunten, 
voornemens en doelstellingen en het gaat er 
nu om dat het College van de Raad van Almere 
wil weten wat de kaders zijn voor het beleid op 
het gebied van het sociaal domein voor de jaren 
2019-2022. Dit gaat dus over zorg, welzijn en 
werk en inkomen en over hoe de gemeente haar 
rol daarin gaat nemen. Het moet de uitvoerende 
ambtenaren en samenwerkingspartners handvat-
ten geven om hun werk te doen en inzicht bieden 
in wat de gemeente wil bereiken op dit vlak.
Zaal Haven, 19:00


