BESPROKEN IN DE RAAD
Programmabegroting
Het is gemakkelijker dan u misschien denkt
Wekenlang werd eraan gewerkt en talloze uren
wordt erover gesproken. Maar het gaat dan
ook over grote belangen voor ons allemaal en
over veel geld: in de richting van één miljard
euro. Toch vinden veel inwoners die jaarlijkse
Programmabegroting een moeilijk verhaal. Maar
dat is niet zo, het is eigenlijk best gemakkelijk.
Echt. Lees verder.
Toegegeven, het doorspitten van de
Programmabegroting is best een uitdaging.
Mooi dat’ie zo handig online staat met linkjes
en toelichtingen, maar het is alles bij elkaar wel
heel veel. Moet je dat als inwoner nou allemaal
gaan zitten doornemen? Nee. Dat mag natuurlijk
wel, maar het hoeft niet. U heeft immers vertegenwoordigers gekozen die het voor u doen:
de Raad van Almere. De Raad heeft die hele
begroting wél doorgrond. En hier gebeurt nu
iets wat voor u als inwoners heel handig is. Al
die verschillende raadsleden, met hun verschillende idealen en overtuigingen, filteren uit de
hele begroting alleen díe onderwerpen waarvan
zij vinden dat anders moet of beter kan. En dat
laten ze weten door middel van een motie of
een amendement.

Overzicht
Het zou natuurlijk heel handig zijn als al die
verbeterplannen van de Raad op een rijtje

worden gezet en het College er meteen haar
mening bij zet? Welnu, laat dat nou precies zijn
wat het College heeft gedaan. Het document
‘Collegereactie moties en amendementen’ geeft
u in één brief het complete overzicht. En ook
meteen hoe de verschillende politieke partijen de
begroting bij willen sturen, want u kunt dus zien
wie welk voorstel heeft ingediend. Natuurlijk,
u hoeft maar een keer in de vier jaar uw stem
uit te brengen, maar u kunt uw keuze wél elk
jaar heel gemakkelijk langs de meetlat leggen.
Alle moties en amendementen en de collegereactie daarop: https://bit.ly/2CnDZoj

Prestatie
Het is een knappe prestatie van Raad én College
om over al die onderwerpen in zo korte tijd een
standpunt in te nemen. Want na de vergadering van 31 oktober moesten de raadsleden de
volgende ochtend vóór 11:00u hun moties en
amendementen indienen. En op de dinsdag
daarna (5 november) presenteert het College
al haar reacties daarop. En twee dagen later
gingen Raad en College puntsgewijs door al
die moties en amendementen heen. Tijdens die
carrouselvergaderingen kunt u de verschillende
raadsleden horen argumenteren. U kunt zien en
horen hoe een raadslid zich inzet voor zijn of
haar idealen, die misschien ook uw idealen zijn.

Handig, nee: heel handig
En er is iets moois. U hoeft hiervoor niet naar
de Politieke Markt om zo’n hele vergadering
bij te wonen. U krijgt daar wel een beter idee
van de sfeer en het is écht leuk om het mee
te maken, maar eigenlijk is het efficiënter om
de vergadering een dagje later terug te kijken.
Het mooie is namelijk dat de opname van de
vergadering heel handig is opgeknipt in de
verschillende onderwerpen. Er staat zelfs bij
hoe lang over een onderwerp gesproken is. En
er is meteen een linkje naar het document dat
erbij hoort. U springt dus heel gemakkelijk naar
precies dát stukje dat u wilde zien.

De laatste vergadering terugkijken: https://bit.
ly/2NsHIqZ
Wilt u weten hoe uw partij, of nog beter, uw
raadslid over de onderwerpen denkt en praat
die u van belang vindt, dan kunt u dat dus heel
gemakkelijk in de ‘videotulen’ terug zien. Maak
er gebruik van. En als u vindt dat uw politieke
vertegenwoordiger niet doet wat u als kiezer
had verwacht, kom dan gewoon in actie. U zult

Musicaltheater
Het ging op 7 november niet louter over de
Programmabegroting. Ook de -vrij verrassende- aankondiging dat het College met een
initiatiefnemer praat over de vestiging van
een top-musicaltheater in de stad stond op de
agenda. Eén fractie sloeg aan op de 119.000
euro kosten die de gemeente daarvoor wil
maken. Nadat het College aan het afgeblazen
project van Eden een paar ton heeft uitgegeven,
wil de Raad weten wat deze keer het plan is.
De portefeuillehouder slaagde er goed in de
zorg van de Raad weg te nemen. Het geld gaat
niet naar de initiatiefnemer, maar is bedoeld
voor de voorbereidingskosten, zoals een locatieonderzoek voor zo’n theater. De gemeente
ziet het theater graag komen en de aanwezige

zien, uw raadslid is blij om van u te horen. Hoe
meer de politiek verbonden is met de stad, hoe
beter zij aan uw verwachtingen kan voldoen. En
daarvoor is uw actieve inbreng dus ook nodig.
Niet om te klagen óver, maar door te praten
mét de Raad.
Tips over het terugkijken van de vergaderingen:
https://almere.notubiz.nl/help

raadsleden toonden zich ook positief. Rond de
jaarwisseling komt er een verder uitgewerkt
voorstel en dan krijgt de Raad nog de ruimte
om een definitieve beslissing te nemen.

DE AGENDA VAN DE RAAD
Duurzaamheidsagenda

De besprekingen over de Programmabegroting
waren vorige week nét niet allemaal klaar, dus er
komen nog een paar moties aan de orde. Maar
tijdens de plenaire vergadering daarna wordt
wel meteen over alle moties en amendementen
besloten, want de Programmabegroting moet
worden vastgesteld en de komende week volgens
de wet worden aangeleverd bij de Provincie. Een
krappe deadline dus, maar maakt u zich geen
zorgen, zo gaat het elk jaar.

Deze agenda is eerder als concept door de Raad
besproken en het College werd toen opgeroepen
over een aantal zaken met inwoners en partners
in de stad verder te praten. Dat is gebeurd en
nu stelt het College de Duurzaamheidsagenda
en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma

2020 voor. In het voorstel is aangegeven welke
wijzigingen naar aanleiding van de gesprekken
zijn doorgevoerd. De doelstellingen zijn echter
nagenoeg hetzelfde gebleven. En nu is de Raad
weer aan zet.
Zaal Haven, 19:00

Wijkteams
Op initiatief van twee fracties is er weer een
rondetafelgesprek. Het onderwerp is de doorontwikkeling van de wijkteams. Reden om
hierover met elkaar en met partners in de stad
te praten is dat in 2020 weer meer taken bij
de gemeente komen te liggen en omdat er
binnenkort een voorstel van het college over
dit onderwerp naar de raad komt. Het is dus
belangrijk dat gemeente en stad samen het

onderwerp doorgronden, zodat de zorg zo goed
mogelijk kan worden ingericht op basis van de
praktijkervaringen van de hoofdrolspelers in de
stad zelf. En omdat het een rondetafelgesprek
is, speelt de politiek (nog) geen rol. Het komt
eerst aan op kennis delen, ervaringen uitwisselen en inzicht verwerven.
Zaal Stad, 19:00

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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