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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

Actieplan veiligheid
In februari werd het Actieplan Veiligheid 2019-
2022 door de raad vastgesteld. Onlangs kwam 
de voortgangsrapportage over de eerste helft 
van 2019 beschikbaar. Daarin laat het college 
weten hoe het gesteld is met de veiligheid en 
criminaliteit in Almere en hoe het actieplan 
daar een rol in heeft gespeeld. Dat wil het col-
lege nu met de raad bespreken om te horen 
wat hij ervan vindt. Dus staat het op de agenda. 
Het presidium van de raad, dat het onderwerp 
beoordeelt voordat het op de agenda komt, 
wijst de raadsleden erop dat er wel een goede 
rapportage is, maar dat onvoldoende duidelijk 
is wat het college er zélf van vindt. In de loop 
van het jaar werden over dit onderwerp nogal 
wat schriftelijke vragen gesteld. Het valt dus 
te verwachten dat de portefeuillehouder ook 
in deze vergadering heel wat vragen te beant-
woorden krijgt.
Zaal Stad, 20:00u.

Scholen in Poort
Almere Poort groeit hard. Dan zijn er ook 
scholen nodig. De bouw van eentje daar-
van loopt vertraging op en dus dreigt na de 
zomervakantie een tekort aan klaslokalen in 
dat stadsdeel. Het college vond een oplossing: 
tijdelijke schoolgebouwen kopen. De benodigde 
19 (tijdelijke) lokalen kosten 2 miljoen euro. 
Omdat deze aankoop niet voorzien was, leidt 
het in 2020 tot een begrotingstekort. De raad 
gaat over het geld, dus die moet hier een besluit 
over nemen. ‘Gelukkig’ is bij een andere school 
ook vertraging in de bouw ontstaan, die komt 
een jaartje later in lokalennood. Dan kunnen 
dezelfde gebouwen nóg eens gebruikt worden.
Zaal Haven, 19:00u.

Plenair
Er komt een reces aan en ja hoor, de agenda-
besluitenlijst is weer lang; 27 staan er op de 
rol. De vergadering begint om 21:30. Hier 

op de griffie en in de fractiekamers doen we 
vaak een raadspoultje; wie het dichtste bij 
de sluitingstijd zit. Misschien leuk om in de 
huiskamer een keertje mee te doen? En wie er 
het verst vanaf zit moet de kliko buiten zetten? 
Tip: voorzitter/burgemeester Franc Weerwind is 
meesterlijk in het razendsnel erdoor jassen van 
raadsbesluiten, maar ja, de vergadering begint 
met een prijsuitreiking. Succes!
Raadzaal, 21:30u.

BESPROKEN IN DE RAAD
Eden
Het ecologische park aan de A6 gaat niet door, 
maar de gemeente gaf wel vijf ton uit voor een 
uitgebreid onderzoek. Het onderwerp van deze 
bespreking was: kan er iets van dat geld wor-
den teruggehaald? De portefeuillehouder was 
transparant en duidelijk: Eden heeft voldaan 
aan haar verplichtingen en subsidie terugvor-
deren is niet mogelijk. Wel komt er nog een 
accountantscontrole. De raad wil dat graag zien, 
want wellicht is er een kans dat daar nog wat 
mee kan worden bereikt. 
Zo werd het een bespreking die vooral ging over 
geleerde lessen. En een paar daarvan werden 
concreet afgesproken. De gemeente (het col-
lege) neemt zich voor bij dit soort projecten 
al in de aanvangsfase uitgebreider te toetsen 
op financiële haalbaarheid. En een tweede is 
om meer tussentijdse controlemomenten in te 
bouwen en zo een subsidie in kleinere stukjes 
te verstrekken. De raad drong er ook op aan dat 
hij eerder betrokken wordt, als zich zo’n project 
aandient. Ook vindt de raad dat het college niet 
zelfstandig zulke besluiten moet nemen, maar 

het eerste aan de raad moet voorleggen. De 
vergadering leverde geen geld op, maar was 
wel erg constructief en bracht een vracht aan 
geleerde lessen op.

Floriade
Het ging in deze vergadering over moties en 
amendementen, maar de meeste aandacht uit 
ging naar de berichtgeving van de portefeuil-
lehouder dat tussen de Floriade BV en project-
ontwikkelaar Amvest géén overeenstemming is 
bereikt over 21 gebouwen waarin de expositie 
moest gaan plaatsvinden. Behalve de lokale en 
regionale pers, haalden we er de dag erna het 
NOS regiojournaal mee. Dat doen we op deze 
raadspagina dus niet nog een keertje. De raad 
was bezorgd over deze ontwikkeling, maar kan 
er weinig invloed op uitoefenen. Hoe het verder 
gaat is nog ongewis, het college beloofde snel 
een raadsbrief met meer informatie te sturen.

Studenten
Dertig studenten van Hogeschool Windesheim 
bezochten de Politieke Markt. Nou, dat geeft 

een energie! Raadsleden en wethouders reage-
ren blij verrast én enthousiast bij het zien van 
al die jonge geïnteresseerden. Als ze, op zoek 
naar de carrouselvergadering van hun keuze, de 
wandelgangen blokkeren, duikt ineens raadslid 
Frits Huis op, van wie wij allen weten dat hij 
voor geen kleintje vervaard is, “Hé, allemaal 
Windesheim zeker?,’ brult hij boven het tumult 
uit en meteen erachteraan: “volg mij maar.” 
Prompt laat de helft van de studiegroep het 
geplande schema vallen en stiefelt in gestrekte 
draf de grote leider na. In één klap het zaaltje 
vol. De jongeren die er niet in pasten, nestelen 

zich in de ontmoetingsruimte en volgen de 
vergadering van die live stream. Onderwijl 
ongeremd de prestaties van de raadsleden 
becommentariërend. 
Ze zijn er ook niet zomaar, deze dertig talenten. 
Ze komen met duidelijke opdrachten: observeer 
de inhoud en onderwerpen, observeer de werk-
vormen van de PM en observeer de karakters 
van de raadsleden. Een drukke avond dus en nog 
huiswerk ook. Want na een week presenteren 
ze hun bevindingen aan een aantal raadsleden 
die Windesheim komen bezoeken.

In vaktijdschrift Binnenlands Bestuur staat 
een artikel over integriteit. Twee van onze 
Almeerse raadsadviseurs komen er in voor 
en wel in heel positieve zin. Gert-Jan Broer, 
raadsadviseur én loco-griffier is medeont-
werper en uitvoerder van de ‘toolkit demo-
cratische weerbaarheid’. Daarmee kunnen 
bestuurders (zoals raadsleden) zichzelf testen 
op  mogelijke integriteitrisico’s. Robert Jan 
Ritsema, ook raadsadviseur in Almere, zorgde 
ervoor dat die toolkit online - en dus in heel 
Nederland - door raadsleden, statenleden en 
algemeen bestuurders kan worden gebruikt. 
Hij lanceerde namelijk eerder al een online 
digitale leeromgeving, speciaal voor raads-
leden. Bij de ontwikkelingen waren onder 
andere ook het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, de Vereniging van Griffiers en 

de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 
betrokken. Speelt Almere een landelijke rol?
“Ja, dat doen we wel vaker,’ legt griffier 
Jan Dirk Pruim uit: “maar altijd vanuit 
een Almeers vertrekpunt, want wij werken 
primair voor de Raad van Almere. Onze 
raadsadviseurs vinden het heel belangrijk hun 
raadsleden maximaal toe te rusten voor hun 
werk. Daarvoor kijken ze ook buiten de stad. 
Als je dan goede ideeën hebt en het initiatief 
durft te nemen, kom je snel op een positie dat 
je tot de voortrekkers behoort. Uiteindelijk 
profiteren we er in Almere het meeste van, 
want wij benutten al die opgedane kennis om 
onze eigen raad zoveel mogelijk in positie 
te brengen.”

https://bit.ly/2LRTL09
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