Een nieuwe Politieke Markt?

In Almere zetelt een moderne gemeenteraad. Vrijwel elke donderdag kunt u hier zien en horen hoe de door u gekozen stadsgenoten, de
raadsleden, voor u aan het werk zijn. Realiseer u dat dat nog steeds bijzonder is. Want in veel gemeenten houden de raden vast aan oude
gewoonten, met commissies die eens per maand bijeenkomen in vaak lange vergaderingen die over verschillende onderwerpen gaan. Meestal
weinig toegankelijk en overzichtelijk. Maar in Almere is het beter, leuker en sneller. En het wordt nog mooier
Vanaf januari 2020 gaat een Reglement van
Orde voor de Politieke Markt van Almere
in. De eerste bijeenkomst onder dat regime
vindt plaats op 16 januari. De agenda voor die
vergadering wordt echter vastgesteld op 20
december. Dat betekent dat al op die datum
nieuwe werkvormen zichtbaar zullen zijn. De
nieuwe werkvormen maken de werking van
de Politieke Markt en de rollen van iedereen
die daaraan meedoet duidelijker. Wij hopen,
en denken eigenlijk ook, dat het hierdoor voor
u toegankelijker wordt. Misschien leuker ook.
Onze nieuwe werkvormen leggen daar in elk
geval het fundament voor.
Het volledige Reglement van Orde met bijlagen
kunt u online raadplegen. U vindt op de voorpagina van raadvanalmere.nl nu al snelle links en
vanaf januari komen er meer speciale pagina’s
die gaan over het reilen en zeilen van de PM.
Voor aantal groepen (inwoners, insprekers,
bezoekers) komen er zelfs toegewijde pagina’s
met de voor hén meest relevante informatie.
Zo willen wij het u gemakkelijker maken uw
invloed op uw raad te geven.

Dat willen raadsleden vaak ook. Logisch, het
zijn ook gewoon inwoners. Raadsleden konden
en kunnen schriftelijk vragen indienen bij het
college. Maar de beantwoording daarvan kan
wel eens weken op zich laten wachten. Voor
sommige vragen is dat helemaal niet nodig en
die kunnen dus nu in het actualiteitenhalfuur
worden gesteld. Dat kan dus vaak een heel
informatief halfuurtje zijn, ook om als inwoner
gewoon mee te luisteren.

stadhuis de hele D2 Politieke Vleugel open
voor publiek. Vanuit de centrale hal van het
stadhuis helpt een gastheer of -vrouw van de
gemeente u verder. Eenmaal boven vindt u snel
de ontmoetingsruimte, die in twee opzichten het
hart is van de Politieke Markt. Een: de ruimte
is centraal gelegen en en twee: de ruimte is er
voor de menselijke ontmoeting. Ons hart voor
de stad kan daar daar samen met u kloppen.

Raadspreekuur

Voorzitter

Dit is er helemaal voor u! Het raadspreekuur is
een helemaal vrij inloopuur tijdens de Politieke
Markt. U kunt onaangekondigd naar het stadhuis komen. In de ontmoetingsruimte staat
een informatiepunt en als u zich daar meldt,
helpt een van de griffiemedewerkers u verder.
U zult merken, even later zit u aan tafel met
drie raadsleden. Maar zonder publiek, want het
is echt even uw tijd met de Raad. Die tijd is wel
beperkt en er zijn een paar voorwaarden. Kijk
op raadvanalmere.nl.

Bij vergaderingen van de Raad is altijd een voorzitter aanwezig. Dat is óf een van de raadsleden
zelf (in de carrousel) óf de burgemeester (bij de
plenaire bijeenkomst). Om met een vergadering
de beste resultaten te behalen moeten de vergaderingen geordend verlopen. De voorzitter
zorgt daarvoor en heeft daartoe ook de macht
gekregen. Hij/zij mag mensen onderbreken,
het woord geven of ontnemen en zelfs -als het
de spuigaten uitloopt- de zaal uitsturen. Maar
bedenk, die voorzitter is door de Raad zelf aangewezen en daarmee dus democratisch gekozen.
Logisch dat die de baas mag zijn.

Wij geven u alvast een vooruitblik.

Kom langs of kijk mee

Wie is nou eigenlijk de baas?

Vrijwel elke donderdag van 19:00 tot sluitingstijd (da’s meestal wel voor 23:00 uur) is in het

Gemakkelijk: dat is de gemeenteraad zelf. Of
zoals die in Almere heet: de Raad van Almere.
Daarin zitten de 45 door u gekozen burgers, de
raadsleden. Zij zijn democratisch gekozen en
daarom (als collectief) het hoogste orgaan van
de stad. Ze staan dus boven de burgemeester,
de wethouders, de gemeentesecretaris en de
raadsgriffier. Raadsleden werken in groepjes
van dezelfde politieke partij: de fracties. Elke
fractie mag maximaal twee fractieassistenten
aanstellen. Die stonden ten tijde van de verkiezingen ook op de kieslijsten en komen dus niet
zomaar aanwaaien. Fractieassistenten hebben in
Almere bijna dezelfde rol als raadsleden, maar
nemen niet deel aan debatten en stemmen.
Om allerlei zaken goed te kunnen organiseren
benoemt de Raad uit zijn midden een bestuur:
het presidium.

Actualiteitenhalfuur
Soms gebeurt er iets in de stad en dan wil je
meteen weten wat de gemeente eraan doet.

Invloed

De raad is het hoogste orgaan in de stad, schreven we hierboven. Maar eigenlijk bent u dat,
de inwoner. Dat weten we donders goed in het
stadhuis. U kunt maar één keer in de vier jaar
kiezen, maar u kunt wel vrijwel elke week uw
stem laten horen op de Politieke Markt. Door
gewoon langs te komen en uw raadslid of een
wethouder aan te spreken. Of door te komen
inspreken, ‘officieel’. Of door een petitie in te
dienen, een brief in te sturen of naar het raadsspreekuur te komen.

Volgende week, 19 december 2019 is de laatste
PM van dit jaar, daarna gaat de raad met reces.
Vanaf 16 januari 2020 is de Politieke Markt
nieuwe stijl actief. We informeren u in de week
daarvóór nog eens uitgebreid.

Gesprekstafel
Als raadslid is het je opdracht zo goed mogelijke
besluiten te nemen. Aan de basis daarvan liggen
goede informatie en een goede uitwisseling van
kennis en gedachten. Dat laatste noemen we wel:
het goede gesprek. In de raad zitten raadsleden
met verschillende denkbeelden en idealen. Die
zijn het dus over talloze dingen oneens. En
dat moet ook, want zij vertegenwoordigen de
tegenstellingen die óók in de stad aanwezig zijn.
Maar om echt goede informatie te krijgen en het
goede gesprek te kunnen voeren, is het beter
om die meningen en overtuigingen even op te
schorten. En dus neutraal en zonder oordeel
te luisteren en van gedachten te wisselen. Dat
doet de raad in een gesprekstafel. Gezamenlijk,
puur en zuiver om zo goed mogelijk te weten
komen waarover en waarom het gaat.
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