BESPROKEN IN DE RAAD
Eden Holland

Debat

Deze carrouselbespreking ging over het plan
voor Eden Holland. Nogal wat onderdelen daarvan waren echter geheim. Dat had het College zo
voorgesteld, omdat Eden Holland het masterplan
formeel had ingetrokken en een publiek debat
over de inhoud ervan hun zakelijke belangen zou
kunnen schaden. De Raad oordeelde echter dat
de openbaarheid zwaarder weegt en dat alleen
de financiële gegevens geheim hoefden blijven.
Er moest wel een knoop worden doorgehakt,
want de portefeuillehouder gaf aan dat de
overeenkomst met Eden Holland op 1 oktober
verloopt. Als er vóór die tijd geen duidelijkheid
is over het wel of niet doorgaan van het project,
moet die overeenkomst dus verlengd worden.
Of niet. Tijdens de carrouselvergadering werd
besloten diezelfde avond tijdens de plenaire
vergadering hierover een besluit te nemen.
En zo geschiedde. De Raad besloot dat Almere
niet verder meewerkt aan het project. En in een
tweede motie - die ook werd aangenomen - sprak
de Raad uit dat het no-go besluit definitief is
en dat het College een aangepast of nieuw plan
niet in behandeling hoeft te nemen.

Aan het begin van de plenaire vergadering waren
er een aantal punten van orde. Dat betekent dat
raadsleden voorstellen doen om de vergaderorde
aan te passen. De agenda van de vergadering
wordt een krappe week van tevoren vastgesteld,
maar - en dit weet u inmiddels wel - hij kan
altijd veranderen. De voorzitter vraagt daarom
aan het begin van de vergadering of de Raad
kan instemmen met de gevraagde veranderingen en zo ja, is er een nieuwe agenda. Het ene
agendapunt betrof het voorstel van een fractie
om een deel van de geheime stukken van het
Eden Holland wel openbaar te maken, dat idee
werd unaniem gesteund. Een andere fractie
wilde een debat over het vertrek van wethouder
Ypma en dat debat werd als laatste punt aan de
agenda toegevoegd. Tijdens het debat, kwamen
oppositiefracties met het idee om deze zevende
wethoudersfunctie te schrappen en de taken
blijvend te verdelen over de zes wethouders.
Maar de coalitiepartners vonden dat geen goed
idee, ze houden vast aan de afspraken in het
coalitie-akkoord. Er komt dus een nieuwe wethouder en - zo verlangde de Raad door middel
van een motie - die moét bij aanvang van de
werkzaamheden al in Almere wonen.

Waterrecreatie
Almere heeft de ambitie om een waterstad te
zijn. In de afgelopen jaren waren er tal van
raadsvoorstellen, agenda’s en moties, met termen als zuiverste water, waterstad, waterplan
en blauwe as. Bijna om van te watertanden (wilt
u ons dit woordgrapje vergeven?). Een van de
raadsfracties vroeg zich echter af of het handelen
van de gemeente wel strookt met die mooie
plannen en agendeerde het onderwerp. Een goed
gesprek (zoals het bij de Politieke Markt hoort)
kan duidelijkheid scheppen. Aan tafel zaten,
naast de raadsleden en de portefeuillehouder,
watersportondernemers en vertegenwoordigers
van de sector. Het gesprek ging meteen van
start met de vraag waarom zij - de markt - niet
meteen betrokken zijn toen de vraag naar ligplaatsen opkwam. Waarom lost de gemeente
dit zélf op, terwijl het ook samen met de stad

had gekund? Geconstateerd werd ook dat nu
sprake is van oneerlijke concurrentie, omdat de
gemeentelijke ligplaatstarieven lager zijn dan
die van de bedrijven. Ook al geldt dit alleen
voor voormalige Haddock-huurders. Een derde
pijnpunt vormde de voorgenomen invoering
van toeristenbelasting, dat is té veel en gaat
té snel. Áls er besloten wordt tot invoering,
leg het dan voor een aantal jaar vast, zodat dit
zekerheid geeft voor ondernemers.
De Raad was blij dat er over dit onderwerp
gesproken kon worden. Vrijwel alle fracties
kwamen aan het woord. De portefeuillehouder
kondigde aan in de begroting 2021 (2020 is
al klaar) de uitkomsten van een onderzoek
naar ligplaatstarieven te presenteren en er
een onderzoek naar een vignettensysteem bij
te betrekken.

DE AGENDA VAN DE RAAD
BIZ Haven Promenade
Alles is begonnen in Almere Haven en nu is
er een goede kans dat ook de eerste Almeerse
BIZ in Haven wordt opgericht. Een Bedrijven
InvesteringsZone is een afgebakend gebied
waarbinnen de gemeente een zogenaamde
bestemmingsheffing (BIZ-bijdrage) mag heffen ter financiering van door de ondernemers
zélf gewenste extra voorzieningen. Da’s best
een ding. Want de ondernemers in zo’n gebied
moéten dus allemaal meebetalen. Ten opzichte
van een winkeliersvereniging is dat een groot
verschil, want dan zijn er meestal wel een paar
winkels die niet meebetalen aan de kerstverlichting, een straatmuzikant of evenementen.
Maar door de oprichting van een BIZ wordt
de samenwerking tussen alle winkeliers heel
structureel en dat verhoogt de kans dat een
gebied erop vooruit gaat. De wet schrijft voor

dat er voldoende draagvlak moet zijn onder alle
betrokken ondernemers en in Almere Haven
is dat zo. De ondernemers zijn hier ook zelf de
initiatiefnemers.
Zaal Haven, 19:00

MRA
Almere maakt deel uit van de Metropool Regio
Amsterdam (MRA). Maar wat willen we in dat
samenwerkingsverband, wat doen we daar
en wat levert dat nou eigenlijk op? Dat zijn
vragen waar uw Raad zich over moet buigen
vanuit zijn kaderstellende en controlerende rol.
Jaarlijks consulteert het College de Raad over
het werkplan en de begroting van de MRA voor
het komende jaar. Maar bij deze bespreking
komt ook een evaluatierapport over de bestuurlijke samenwerking aan de orde. Bestuurlijk

samenwerken is best een abstract onderwerp,
maar de Raad ging onlangs op een tweedaagse
studiereis naar Zwolle en onderzocht hoe ze
daar aan regionale samenwerking doen. Die
vers opgedane kennis kunnen raadsleden nu
gebruiken bij de bespreking van dit onderwerp.
Zaal Hout, 19:00

Een wethouder stapt op
Loes Ypma nam ontslag. Wat betekent dit voor u? Ogenschijnlijk niet zo heel veel. In Almere
werkt het College op basis van collegiaal bestuur. Dat betekent dat wethouders elkaars portefeuilles en/of besprekingen waar nodig overnemen. Dat was kort geleden bijvoorbeeld het
geval toen wethouder Lindenberg een debat over de ligplaatshouders overnam. Natuurlijk had
wethouder Ypma een aantal pittige dossiers onder zich, waaronder de Floriade. Maar de kennis
die het college tijdens de wekelijkse vergaderingen opbouwt en de kennis die in de ambtelijke
organisatie is geborgd, zorgen ervoor dat het werk door kan gaan. Alleen houdt tijdelijk een
andere wethouder daar toezicht op en legt hierover verantwoording af aan de Raad. De fractie
van de vertrokken wethouder gaat nu op zoek naar een nieuwe wethouder. Die kandidaat wordt
voorgesteld aan de Raad en gaat die akkoord, dan is het College weer compleet.
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