BESPROKEN IN DE RAAD
• 15 oktober: tafeltjesmarkt
Van alle taken waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zitten er ambtenaren aan tafeltjes
in een grote ontmoetingsruimte. De raadsleden
gaan naar het tafeltje van hun onderwerp en
krijgen antwoord op hun vragen van terzake
kundige ambtenaren.

BIZ Almere Haven
Soms kan het snel gaan, ook in de Politieke
Markt. De Raad was het er namelijk over eens:
weinig staat een Bedrijven Investeringszone
voor het Centrum van Almere Haven in de weg.
Eén van de raadsleden verwoordde het treffend:
als de ondernemers dit zelf willen, wie zijn wij
dan om het tegen te houden. Er zijn ook weinig
zorgen dat de draagvlakmeting niet goed uitpakt,
want in een eerdere informele ronde was 87%
van de ondernemers vóór. Goeie kans dus dat
die BIZ er komt.

Louis Armstrongweg
Woningen in plaats van leegstaande kantoren. In principe een mooi plan, zegt de Raad.
Sommige fracties denken wel over aanpassingen. Bijvoorbeeld om muziekwijkbewoners of
ouderen voorrang te geven op de woningen.
Of om het percentage sociale woningbouw te
verhogen. Tegelijkertijd weet iedereen dat de
gemeente die transformatie niet gaat uitvoeren.
Het moet voor ‘de markt’ wel voldoende aantrekkelijk blijven om hierin te investeren. Een ander
punt van aandacht is wat de gevolgen zijn van
een (mogelijk) toekomstige verbreding van de

spoorlijn. Het onderwerp komt volgende week
terug in de carrousel.

• 17 oktober: inhoudelijke behandeling
Er is nog niet besloten of dit tijdens de gebruikelijke carrousel gebeurt of in de vorm van
algemene beschouwingen in de Raadzaal.
Maar u kunt in elk geval gewoon binnenstappen en luisteren naar wat raadsleden en de
portefeuillehouder over het onderwerp van
uw interesse bespreken.
• 18 oktober: indiening moties en
amendementen
De raadsleden hebben op de donderdagavond
van gedachten gewisseld en moeten de volgende ochtend vóór 11:00 hun ideeën voor
verbeteringen indienen in de vorm van moties
(een verzoek of wens) of amendementen (aanvullingen op of wijzigingen van de plannen).

• 31 oktober: bespreking moties en
amendementen
Een fractie kan wel een motie of amendement
bedenken, maar dat wil nog niet zeggen dat de
andere fracties het daarmee eens zijn. Dus gaan de
raadsleden erover met elkaar in gesprek. Ook nu
weer: het goede gesprek, nog zonder oordeelsvorming zienswijzen delen en naar elkaar luisteren.
• 7 november: besluitvorming
De knopen moeten worden doorgehakt, dus
krap een maandje na de indiening kán de
raad er al een besluit over nemen. Soms zijn
er nog politieke debatten voorafgaand aan de
stemming, maar dat weten we nu nog niet.
Let wel, dit is natuurlijk de planning, die hoeft
niet uit te komen. Soms moet over bepaalde
onderwerpen vaker worden gepraat. Dus,
daar gaat’ie weer, check altijd de agenda op
almere.notubiz.nl.
Tot slot. U bent nu natuurlijk razend benieuwd
naar die begroting. Hij staat heel handig
online: https://almere.begroting-2020.nl

Plenair
De Programmabegroting is er weer en hij werd
op 3 oktober aan de Raad overhandigd. Eerder
op de dag kregen de raadsleden een technische
toelichting en ’s avonds was het niet meer dan
‘de overhandiging’. Veel verrassends staat er in
de begroting niet, want de voornemens waren
in het voorjaar in de Perspectiefnota al bekend
gemaakt. Maar het gaat wel over veel geld en
belangrijke keuzes en omdat de Raad weloverwogen besluiten moet kunnen nemen, start er
nu een heel proces.

DE AGENDA VAN DE RAAD
DPM en RvO
Dat betekent: Doorontwikkeling Politieke Markt
en Reglement van Orde. In 2002 werd de
Politieke Markt van Almere ingevoerd. Een
belangrijke vernieuwing van het democratische
proces in onze lokale politiek. En, zoals we
nu weten, ook een verbetering. De politieke
besluitvorming verloopt transparanter, sneller
en met beter gescheiden rollen voor College
en Raad. Gaandeweg werden aan de Politieke
Markt kleine aanpassingen gedaan. Zo stuurt de
werkende praktijk het theoretische proces. Nu,
na 17 jaar, is het tijd om met zijn allen opnieuw
vast te leggen hoe het in Almere werkt. En
daarvoor is een Reglement van Orde opgesteld,

een soort spelregels van de Politieke Markt. Nu
zult u denken, wat heb ik daar als inwoner aan?
Welnu: best veel! Want in dit reglement staat
ook hoe u uw invloed kunt uitoefenen en wat
u van de Raad mag verwachten. Het gaat over
deze onderwerpen:
- de instrumenten van de raad, college, burgers
incl. procedures voor het gebruik ervan;
- de gang van zaken rond stemming en geheimhouding;
- zaken rond de ondersteuning van de raad,
verslaglegging, het recht op informatie en
publicatie;
- de taken van het presidium;

- de benoeming van de vicevoorzitter van de raad;
- de benoeming van leden van het presidium.

Plenair
Een hele rij onderwerpen weer, maar toch wordt
het waarschijnlijk geen latertje. Want dankzij
ons systeem van de Politieke Markt is over al die
onderwerpen in de carrousel al gesproken. Het
komt dus alleen maar aan op besluitvorming en
eventueel een aantal stemverklaringen daarover.
Onze voorzitter, burgemeester Franc Weerwind,
is buitengewoon vaardig om zo’n agenda er in
no-time doorheen te jagen. Doe eens mee thuis,
kijk of u het bij kunt houden.

Hoe het werkt: de agenda
Kijkt u op almere.notubiz.nl op de datum
10 oktober, dan ziet u bijna 20 onderwerpen
voor besluitvorming. Daar zitten beslist
interessante dingen tussen. Bijvoorbeeld
voor wie in Almere Buiten woont of wie
een onderneming heeft. Maar hoe weet je
nu waar dit allemaal over gaat. Lees verder,
het is simpeler dan u misschien denkt.
Veelal zijn het groepen van onderwerpen die

in de lijst van de plenaire vergadering staan.
Eerst ziet u een reeks moties en amendementen en die gaan over het raadsvoorstel
dat daar direct onder staat. Dat moet je dus
even weten, want die onderwerptitels zijn
zo kort mogelijk gehouden, maar daardoor
soms ook een beetje cryptisch. Sorry.
Op 10 oktober gaan bijvoorbeeld zes onderwerpen over de vernieuwing van Centrum

Almere Buiten. Dat zijn dus vijf moties of
amendementen en het raadsvoorstel zelf.
Zeven andere gaan over de economische
agenda. Dat zijn dus zes moties/amendementen en de zevende is het raadsvoorstel.
Nu wilt u misschien de inhoud van zo’n
motie weten. Vaak staat er een paperclipje
naast de titel. Klikt u daarop, krijgt u het
betreffende document te lezen. Maar soms

staat er geen paperclipje. Meestal is dat
omdat dat onderwerp dan de week ervóór
in de carrousel besproken werd. Kijkt u in
de agenda van die week, vindt u het document alsnog. En wat ook snel werkt, is de
zoekfunctie op almere.notubiz.nl. Toets het
RG of RV-nummer in, of een paar woorden
uit de titel en u krijgt een lijstje met de
mogelijke stukken.

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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