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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

Stikstof 
Een jurist kwam aan de Raad uitleggen wat de 
betekenis is en (mogelijke) gevolgen zijn van 
dit onderwerp. In de presentatie en beantwoor-
ding van vragen maakte hij het de aanwezigen 
duidelijk. Zoals altijd zijn van deze vergadering 
filmopnames gemaakt, dus grijp vooral uw kans 
om uw kennis op dit onderwerp te vergroten. U 
vindt deze ‘videotulen’ door naar almere.notu-
biz.nl te gaan, klik in de agenda op de datum 
31 oktober, klik daarna op ‘Zaal Stad’ en u ziet 
meteen het filmpje bovenin beeld.

Deze vergadering had tot doel de raadsleden te 
informeren over wat er aan de hand is en in het 
bijzonder over welke rol zij krijgen als Raad. 
In de bespreking werd echter duidelijk dat die 
raadsrol er voorlopig nog niet is. Diverse raadsle-
den delen hun bevindingen in het gebruikelijke 
raadsfilmpje. Kijk rechts op de voorpagina van 
raadvanalmere.nl voor de laatste filmpjes.

Vis à Vis 
Er ligt een raadsvoorstel van het College om 
theatergezelschap Vis à Vis op de huidige locatie 
te behouden. Dikke kans dat dat gaat lukken, 
maar er werden vanavond wel twee moties en 
een amendement besproken. De onderwerpen 
in het kort: 1) het theatergezelschap hoeft niet 
mee te betalen aan de inpassingkosten. 2) Het 
aantal woningen waarvoor op deze plek nu geen 
ruimte meer is, moet elders in de stad wél worden 
gebouwd. En 3) mocht Vis à Vis in de toekomst 

verdwijnen van deze locatie, dan moet in het 
bestemmingsplan meteen weer woningbouw op 
deze plek worden voorgeschreven. 
In zo’n ‘meningsvormende’ carrouselbespreking 
wegen de aanwezige raadsleden gezamenlijk de 
voor- en nadelen van de aanpassingen af. Maar 
de stemming - en dus de besluitvorming - vindt 
in de regel een week later plaats tijdens de 
plenaire vergadering en dan wordt ook over het 
raadsvoorstel zelf gestemd. Volgende week dus 
eindelijk een definitief beslissing. 

Plenair: debat! 
Er waren maar twee onderwerpen voor besluit-
vorming. Maar over eentje daarvan was er éérst 
een debat. Maar liefst zes fracties vroegen dat 
debat aan. Het debat ging van start tussen de 
Partij voor de Dieren (de ‘uitdager’) en D66. 
Maar snel daarna namen ook andere partijen 
deel. Hoofdargumenten die voorbij kwamen, 
waren de wenselijkheid om met een Ja/Ja-sticker 
het nodeloos verspreiden van drukwerk tegen 
te gaan, versus het belang van Almeerse 
ondernemers om zich met een folder onder de 
aandacht van de inwoners te kunnen brengen. 
Ook werd de vraag gesteld van wie de brievenbus 
nu eigenlijk is, en of de overheid wel voor de 
burger moet bepalen wat die in zijn bus krijgt. 
Even later, tijdens de besluitvorming, vond de 
stemming plaats. De uitslag is: de Ja/Ja-sticker 
komt er in Almere niét.

Programmabegroting
Ja, weer een bijeenkomst over de begroting van 
volgend jaar. Sterker nog: drie vergaderingen 
tegelijkertijd! In afzonderlijke zalen gaat het over 
het sociaal domein, het ruimtelijke domein en 
over bestuur en financiën. In deze fase gaat het 
over de moties en amendementen die door de 
Raad op de begroting worden ingediend. Dat 
zijn er vierendertig. 

Dit zijn superinteressante vergaderingen, want 
nu wordt zichtbaar hoe de fracties zich vanuit 

hun vertegenwoordigende rol sterk maken 
voor uw belangen in de stad. Dat doen ze door 
het College dingen op te dragen of door de 
voorgestelde geldstroom te veranderen. Het 
gaat over bijvoorbeeld de toeristenbelasting, de 
afvalstoffenheffing, bezuinigingen op een aantal 
gebieden, bomenkap, armoedebeleid en ga zo 
maar door. In de moties en amendementen 
zult u vaak de ideologie van de partijen die 
ze indienen herkennen. En bij de bespreking 
ervan vertellen de indieners waarom ze met een 
motie/amendement komen, waarna de andere 
fracties daar vragen over stellen of argumenten 
tegenin brengen. 

Zit er een onderwerp bij dat u als inwoners 
interesseert (dat kan bijna niet anders, want 
het gaat over zo’n beetje alles wat er in de stad 
gebeurt) dan is het bijwonen (of online volgen) 
van zo’n vergadering echt razend informatief. U 
krijgt niet alleen inzicht in de dilemma’s waar 
de Raad zich voor geplaatst ziet, maar ook in 

de beweegredenen van de fracties om voor het 
een of het ander te kiezen. 
In de zalen Hout, Stad en Haven vanaf 19:00 

Lachgas
Er zijn een hele rij problemen die het gebruik 
van lachgas met zich meebrengt. Zowel voor 
de gebruiker als de omgeving. In Arnhem geldt 

sinds een week een totaalverbod op de verkoop 
van lachgas. Ook in Almere maakt men zich 
zorgen. Eén fractie heeft daarom een motie 
ingediend om in de stad gebieden aan te wij-
zen waar het gebruik en/of zelfs het bezit van 
lachgas verboden is. Daarnaast vraagt de motie 
het College om met voorstellen te komen de 
verkoop van lachgas te verbieden.
Zaal Buiten 20:00

De Raad in de stad
Op donderdagmiddag, ruim voor aanvang van 
de Politieke Markt verzamelden zich zo’n vijftien 
raadsleden in Almere Buiten. Ze kwamen voor 
een werkbezoek aan het forensisch psychiatrisch 
centrum de Oostvaarderskliniek en het Pieter 
Baancentrum. Ze kregen een uitleg over hoe 
de behandelingen in de kliniek plaatsvinden 
en een rondleiding. 

Over de beide instellingen heeft de gemeente 
feitelijk geen zeggenschap, het is een rijksaan-

gelegenheid. Maar de kliniek en het observatie-
centrum staan wel in Almere en dus ziet de Raad 
een vertegenwoordigende en controlerende rol 
voor zichzelf. Worden de belangen van de stad 
en met name de direct omwonenden voldoende 
gerespecteerd? En wanneer het bijvoorbeeld gaat 
om het inpassen van de centra in de (woon)
omgeving voor bijvoorbeeld de aanleg van een 
andere toegangsroute, hoe gaat dat dan? Omdat 
er zo’n 500 mensen werken, is het ook nog eens 
een relevante werkgever in de stad.

Het blijkt dat de organisaties zich erg goed in 
de omgeving hebben verankerd. Er is een uitste-
kend contact met de omwonendencommissie, 
die tijdens het raadsbezoek ook aanwezig was. 
De directeuren van beide organisaties boden 
maximale transparantie over wat er in de instel-
lingen gebeurt en de raadsleden spraken met een 
aantal cliënten over hun verblijf in de kliniek. 
De algemene indruk: prima op orde.


