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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

Duurzaamheidsagenda
Passen wereldse problemen en grote idealen in 
een klein zaaltje? Dat wel, maar in één verga-
dering passen ze niet, de raad gaat er voor de 
derde keer met elkaar en de wethouder over in 
gesprek. Klein is het onderwerp in elk geval niet. 
In de concept Duurzaamheidsagenda Almere 
en Uitvoeringsprogramma 2020 neemt de 
gemeente zich voor om duurzaamheid in haar 
interne processen en verantwoordelijkheden 
te verankeren. Dat wil de gemeente doen met 

doelstellingen, een stimuleringsprogramma 
en een uitvoeringsstrategie. De doelen worden 
vanuit zes thema’s aangejaagd: energietransitie, 
circulaire economie, CO2 vrij vervoer, gezond 
voedsel, een robuust ecologisch systeem en 
klimaatadaptie. Dat is best nog wel abstract, 
maar het mooie is dat het in de carrouselbe-
spreking juist heel concreet wordt. Er worden 
zes moties besproken en daar zitten duidelijk 
zichtbare tegenstellingen in. U kunt dus heel 
goed volgen hoe verschillende politieke partijen 
er tegenaan kijken.
Zaal Hout, 19:00u.

Zonneveld Almere Buiten
Het gaat hier niet over het wel of niet bebou-
wen van landbouwgrond met zonnepanelen, 
dat komt op een later tijdstip in de Politieke 
Markt. Het gaat nu over de manier waarop 
inwoners bij de ontwikkeling van de plannen 
zijn betrokken. Op 28 november was er al een 
levendige vergadering met drie insprekers. 
Maar niet alle fracties kwamen aan bod, dus dat 

gebeurt nu. Interessant is ook wat aan het slot 
van de vergadering gezegd gaat worden door 
de indiener van het agendavoorstel. 
Zaal Hout, 20:00u.

Subsidie Eden
In 2018 kwam Eden Holland bij de raad in 
beeld met het plan om naast de Floriade een 
themapark voor duurzaamheid, educatie en 
inclusie op te zetten. In de begroting van 2019 
werd er 10 miljoen euro voor gereserveerd en 

de gemeente stelde voor eerst een half miljoen 
te besteden aan een haalbaarheidsonderzoek. 
De raad ging ermee akkoord, maar halverwege 
het jaar trok de initiatiefnemer (Eden dus) haar 
Masterplan in. Einde verhaal? Nou nee dus, 
vindt een fractie in de raad. Die vindt dat bij een 
haalbaarheidsonderzoek dat met publiek geld 
wordt bekostigd serieuze verplichting horen. 
Het staat nu op de agenda om met het college 
en de raad te bespreken of het hier bij blijft of 
dat er verdere actie gewenst is.
Zaal Buiten, 19:00u

BESPROKEN IN DE RAAD

O, kom er eens kijken
Weekje te laat, horen we u denken. Maar 
nee, dit gaat niet over de Sint, maar over 
de Politieke Markt van Almere. Was u al 
eens op bezoek geweest? Bekijk onze foto-
rondleiding en kom snel eens langs.

Centrale Hal
Dit kent u vast wel, hier komt u binnen in de 
centrale hal van het stadhuis. Loop gewoon 
rechtdoor, vlak voor de achterdraaideur zijn 
er liften. Een bode zorgt dat u naar de tweede 
verdieping komt, waar de Politieke Markt is.

Fractiegang  
Als u uit de lift stapt ziet u op verschillende 
plekken route-aanwijzingen. Maar ook een 
gastheer of -vrouw, die u de weg kan wijzen. 
Hier staan we  in de fractiegang, vlak voor de 
doorgang naar de ontmoetingsruimte. In de 
fractiegang zitten de fractiekamers, de werk-
ruimtes van de politieke partijen dus. Die zijn 
niet openbaar toegankelijk, maar u mag altijd 
even aankloppen natuurlijk. 

Ontmoeting
De ontmoetingsruimte zit in het hart van de 
D2 politieke vleugel en het is ook het kloppend 
hart van de Politieke markt. Hier treft men 
elkaar met een kopje thee, koffie of water. 
Die kunt u zelf gratis uit een van de auto-
maten halen. En geloof ons: prima kwaliteit. 
Later op de avond, namelijk na afloop van de 
Politieke Markt, schenken we hier fris of een 
borrel. Maar meestal is het minder druk dan 
op deze foto. 

De informele ontmoeting is onlosmakelijk ver-
bonden met onze Politieke Markt. Het kan er in 
de carrouselvergadering of plenaire vergadering 
behoorlijk fel aan toe gaan. Maar raadslid ben 
je voor de volle vier jaar, dus je moet er met 
z’n allen telkens opnieuw samen uitkomen. 
Dat lukt alleen door wederzijds begrip en 
respect. Dus komen raadsleden, wethouders, 
ambtenaren en inwoners ná de politiek bijeen 
om weer gezamenlijk Almeerder zijn.

In beeld
De Politieke Markt is openbaar. Niet alleen 
maakt de raad zelf opnames van de vergade-
ringen, ook is de pers heel vaak aanwezig. U 
kunt dus in beeld komen.

Wat, waar, hoe laat?
In de agenda online (almere.notubiz.nl) vindt 
u waar u hoe laat moet zijn voor welk onder-
werp. In de ontmoetingsruimte hangt een 
groot scherm waarop de agenda om de zoveel 
tijd voorbij komt. En naast de ingangen van de 
vier carrouselzalen hangen schermpjes waarop 
ook te zien is waarover in díe zaal vergadert 
wordt. En u kunt het ook altijd aan een van 
de gastheren of -vrouwen vragen.

Wandelgang
Nog een bijzonder aspect van de Politieke 
Markt van Almere. De wandelgang is niet 
alleen een echte gang, maar ook een spreek-
woordelijke. Hier kun je als inwoner ‘in de 

wandelgangen’ praten met je volksvertegen-
woordiger. Informeel dus. Maar, zoals u ziet, 
hebben de ruimtes glazen wanden. Tijdens 
de vergaderingen kunt u beter even in de 
ontmoetingsruimte gaan zitten.

Raadzaal
Hier worden debatten gevoerd en de beslui-
ten genomen. Na de carrouselvergaderingen 
verzamelt iedereen zich in deze schitterende 
zaal. Vanaf de publieke tribune heeft u prima 
uitzicht op de hele Raad van Almere. Inclusief 
een debat, zoals op de foto, en op de burge-
meester en griffier.

De vorige Politieke Markt was op 28 november. Op https://gemeenteraad.almere.nl/vergaderingen/in-de-krant/ vindt u onze raadspagina die daarop terugblikt.


