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BESPROKEN IN 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

Vis à Vis
Het beslismoment over het blijven van Vis à 
Vis op de huidige locatie is bijna aangebroken, 
maar in de voorbije week werd de knoop nog 
niet doorgehakt. Wel werd indringend over de 
consequenties gesproken. Het theatergezelschap 
kán daar blijven, maar dat betekent wel dat er op 
die plek geen huizen gebouwd kunnen worden. 
Die stonden daar wel gepland. Het gevolg is dat 
opbrengst van de verkoop van de grond daar 
niet gerealiseerd kan worden. In het voorstel 
schrijft het College dat het gaat over een bedrag 
van zo’n 20 miljoen euro minder opbrengst. 

Dan wordt het nogal een afweging: inwoners of 
een theatergezelschap huisvesten op die plaats?
Tijdens de discussie kwam het gevoel naar 
voren dat het huidige College en deze Raad 
voor dit dilemma zijn geplaatst. Maar in brede 
kring is er steun dat die cultuurplaats met 
Vis a Vis belangrijk is en dus moet blijven. 
Er tekent zich de wens af dat het college met 
voorrang moet zoeken binnen de bestaande en 
toekomstige bouwplannen naar de mogelijkheid 
die woningen elders wel te bouwen. Volgende 
week moet duidelijk worden of de raad zo’n 
uitspraak gaat doen.  

 

Vuurwerkvrije zones
Dat was best een pittige carrouselvergadering, 
want heel wat raadsleden zaten er gepassioneerd 
in. Waar de ene helft vooral oog heeft voor milieu, 
natuur en welzijn van mens en dier, daar vindt de 
andere helft dat de invoering van vuurwerkvrije 
zones het échte probleem niet oplost of dat je 
dit gewoon aan de burger zelf moet overlaten. 
U snapt, die twee stromingen worden het niet 
snel met elkaar eens. En waarschijnlijk is deze 
tegenstelling hier de Politieke Markt een heel 
realistische weergave van de verschillende 
meningen in de stad. Toch lijkt zich een meer-
derheid af te tekenen voor het instellen van een 
aantal vuurwerkvrije zones in de stad. Daarnaast 
moet ook méér gecommuniceerd worden en de 
handhaving versterkt. Die laatste twee vooral in 
de aanloop naar de jaarwisseling. 
Enkele raadsleden spreken hun standpunt voor 
de camera uit. Kijk op raadvanalmere.nl in de 
rechter kolom deze en andere actuele filmpjes.

Ja/ja sticker
In Amsterdam werd onlangs besloten tot een Ja/
Ja-sticker op de brievenbussen. Dat betekent dat 
in brievenbussen zonder Ja/Ja geen reclamedruk-
werk en huis-aan-huiskranten meer mogen. Dat 
willen we in Almere ook wel, zeggen een aantal 
raadsleden. En dat is te begrijpen, want het is 
heel milieugunstig, maar er is wel een keerzijde. 
De krant waarin u nu onze raadspagina leest, 
komt dan ook niet meer in uw bus. Hmmm, 
hoe gaan de gemeente en de Raad van Almere 
u dan op de hoogte houden?
Dat is er de reden voor dat in de carrouselverga-
dering gesproken werd over alternatieven voor 
het absolute verspreidingsverbod. Kan er iets 
bedacht worden waardoor bijvoorbeeld kranten 
waar relevante informatie in staat (zoals het 
gemeentenieuws) wél in de bus mogen. Maar 
ja, dat wordt dan meteen weer ingewikkeld 
met percentages redactie (content genaamd) en 
hoe je dat dan moet controleren. De Raad is er 
nog niet uit. Het onderwerp komt terug in een 
volgende bespreking.

DE AGENDA VAN DE RAAD
Programmabegroting
Ook al is het een jaarlijks terugkerend proces, 
de besprekingen van de Programmabegroting 
vergen altijd weer grote inspanning van de 
Raad. Dat mag ook best verlangd worden, want 
het gaat (in 2020) over bijna 975 miljoen euro. 
Over een groot deel van dat bedrag kan de raad 
een beetje bijsturen, maar het zijn kosten die 
gewoon gemaakt moeten worden, zoals die voor 
zorg, onderhoud van de stad of dienstverlening 
van de gemeente. Maar dan blijft er nog een pak 
geld over waar de Raad echt over kan beslissen. 
De gemeente ontvangt het meeste geld vanuit 
het Rijk en dat heeft besloten de bijdragen voor 
alle gemeenten te verlagen. Almere krijgt dus 
geld minder uit het gemeentefonds, maar tege-
lijkertijd voor speciale doelen (zoals jeugdzorg) 
weer wat extra geld. Maar per saldo moeten we 
het met zo’n 8,3 miljoen per jaar minder doen. 
Ergens moet dat geld vandaag komen en het 
College doet daar voorstellen voor. Maar de Raad 
mag de knopen doorhakken. 
Raadzaal, 19.00 uur.

Effecten veranderplan
Zoals alle grote organisaties wil ook de gemeente 
Almere haar werk altijd proberen beter te doen. 
Een nobel streven, maar heus niet gemakkelijk 
met bijna 2.000 medewerkers. In 2017 infor-
meerde het toenmalige College de Raad over een 

voorgenomen reorganisatie, die moest leiden 
tot meer samenhang en slagvaardigheid in de 
organisatie. Na, ruim twee jaar, wil één van de 
fracties in de raad horen wat de stand van zaken 
is en wat die reorganisatie heeft opgeleverd. Ook 
dat hoort tot de bevoegdheden van de Raad: 
controleren of de gemeente het goed doet.
Om dit te bespreken komt er een rondetafel-
gesprek waarin de gemeentesecretaris en de 
concern controller (de financiële man) een 
toelichting komen geven. Ook nu weer is het 
rondetafelgesprek het beste instrument, want 
tijdens bespreking stellen de deelnemers hun 
oordeel uit. Het gaat alleen om een zo goed 
mogelijke informatie-uitwisseling. Maar zo’n 
bijeenkomst kán natuurlijk wel een opmaat zijn 
voor een politiek vervolg, bijvoorbeeld als de Raad 
vindt dat er te weinig is bereikt.
Zaal Hout, 19.00 uur.

Toekomst veiligheidsregio
Veiligheidsregio, u las of hoorde die term vast en 
zeker wel vaker. Voor de meesten inwoners is het 
onduidelijk waarover het gaat, maar u moet het 
belang niet onderschatten. De Veiligheidsregio 

Flevoland is een ‘gemeenschappelijke regeling’, 
een in de wet voorgeschreven samenwerking 
tussen lokale overheden in de regio. En dat 
samenwerkingsorgaan is verantwoordelijk voor 
onze brandweerzorg, rampenbestrijding en crisis-
beheersing en de geneeskundige hulpverlening 
(zoals ambulances). Nogal gewichtig dus, geen 
wonder dat de Raad hier de vinger aan de pols 
wil houden.
Alleen, omdat het een ‘gemeenschappelijke 
regeling’ is, staan de gemeenteraden van de 
aangesloten gemeenten tóch op flinke afstand. De 
Raad van Almere wil echter méér invloed en riep 
in juni het College op om dit najaar met de Raad 
in gesprek te gaan. Het gaat over (onder meer) 
nieuwe brandweerkazernes in Poort en Hout, 
opkomsttijden van hulpdiensten, vrijwilligers 
en vakbekwaamheid, paraatheid en slagkracht 
van de eenheden en de kosten. 
De afstand van gemeenteraden tot gemeenschap-
pelijke regelingen (zoals veiligheidsregio’s) speelt 
overal in Nederland. Het is niet uniek, maar 
wel bijzonder dat de Raad van Almere er meer 
betrokken bij wil zijn. 
Zaal Stad, 20.00 uur.


