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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

Stikstof
U kunt het onmogelijk gemist hebben. Heel 
Nederland is (letterlijk) in de ban van ‘het 
stikstofprobleem’. Almere vormt geen uitzon-
dering. Wat we ook met de rest van het land 
gemeen hebben, is dat nog niet duidelijk is 
wat de gevolgen zijn voor onze woningbouw, 
evenementen en andere projecten. Het College 
van B&W heeft daarom een aantal maatrege-
len genomen. Eentje is de instelling van een 
Taskforce Stikstof, een taakgroep dus. Om het 
‘Direct Duidelijk’ te maken. Het is een groep 
ambtenaren die speciaal op het onderwerp is 
gezet om de vragen zo snel en goed mogelijk 
beantwoord te krijgen. Dit is echter maar één 
van de maatregelen en het College wil de Raad 
goed en volledig informeren, ook al zijn er nu 
nog meer vragen dan antwoorden. Daarom 
stuurde het College half oktober een raadsbrief 

met flink wat informatie en gaat ze vanavond 
in gesprek met de Raad.

Het Presidium van de Raad (zeg maar het dage-
lijks bestuur) attendeert er bij de agendering op 
dat de bespreking een informerend karakter 
heeft en het vraagt de fracties zich uit te spreken 
hoe de Raad bij het vervolg geïnformeerd en/
of betrokken wil worden. Wilt u ook beter op 
de hoogte zijn, kom naar de Politieke Markt 
of luister online mee. De vergadering start om 
19:00 en duurt anderhalf uur.

Programmabegroting
Een van onze nieuwsbrieflezers stuur-
de ons de vraag waarom we niet over de 
Programmabegroting schrijven. Goede vraag, 
dank u wel. En nu het antwoord. Die begrotings-
besprekingen komen elk jaar in deze periode 

voorbij. Eigenlijk begint het in het voorjaar al 
met een Perspectievennota. Daarin schetst het 
College haar verwachtingen en plannen voor 
de toekomst. In de loop van het jaar verandert 
er natuurlijk van alles in de stad, de regio, het 
land (denk aan stikstof….) en de wereld. In 
het najaar presenteert het College een geac-
tualiseerd en uitgewerkt plan en dat is dus de 
Programmabegroting. Uw vertegenwoordigers, 
de raadsleden, bestuderen die stukken en in 
een eerste carrouselbespreking (dat was op 17 
oktober) laat elke fractie van zich horen. Daarna 
reageert het College op de vragen en opmerkin-
gen van de Raad. Daar kwamen we twee weken 
geleden niet meer aan toe, dus dat gebeurt aan-
staande donderdag. Dit vraag- en antwoordproces 
herhaalt zich, tot de Raad het er over eens is dat 
de onderwerpen voldoende zijn besproken. Dan 
kunnen er moties en amendementen worden 

ingediend, die ook weer besproken worden. 
Pas daarna gaat de Programmabegroting voor 
besluitvorming naar de plenaire vergadering 
om er democratisch over te stemmen. Maar 
het is best mogelijk dat er fracties zijn die over 
een specifiek onderwerp eerst nog een debat 
willen. Daarin proberen raadsleden elkaar te 
overtuigen van hun standpunten in de hoop 
dat de uiteindelijke stemming meer in over-
eenstemming met hun idealen uitpakt. Dus, nu 
begrijpt u, we zijn er nog lang niet klaar mee. 
Dat is één. Ten tweede: het moet voor u wel een 
beetje leuk blijven, dus willen we voor de krant 
en nieuwsbrief onderwerpen die interessant én 
kort uit te leggen zijn. En de derde reden is: 
in de Programmabegroting staan enorm veel 
onderwerpen. Om ze allemaal te bespreken 
hebben we de hele krant nodig. Dan kunt u net 
zo goed die begroting zelf even lezen.
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