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BESPROKEN IN DE RAAD

DE AGENDA VAN DE RAAD

Zonneveld
Het besluit is genomen. Er komt een zonneveld 
tussen Almere Buiten en de A6. Het was een 
lastig beslisproces voor de raad, omdat voor- en 
tegenstanders het lang met elkaar oneens ble-
ven. Vooral de afweging tussen de duurzaam-
heidsagenda van de stad en de belangen van 
direct omwonenden was voor veel raadsleden 
moeilijk. Dankzij een amendement van een van 
de fracties kon een compromis worden bereikt. 
In plaats van een gebied van 60 of 40 hectare 
komt er nu een veld van 20 hectare. Da's nog 
altijd zo'n 30 voetbalvelden groot, maar het 
komt op afstand van de woningen en er komt 
een groenstrook tussen. Zo kunnen we als stad 
tóch klimaatresultaten behalen én is de grootste 
pijn voor de omwonenden weggenomen. Maar 
raadsleden en inwoners die dit stuk grond 

gewoon groen wilden houden, waren niet zo 
gelukkig. Veel van de fracties vertellen in een 
filmpje welke keuze ze hebben gemaakt.  

Vuurwerkvrij 
Ook dit onderwerp kwam al vaak aan de orde. 
Niet alleen in Almere, maar in heel Nederland 
worstelen gemeenteraden met de vraag of 
ze vuurwerk moeten verbieden of niet. De 
gemeente is voornemens het kabinetsbeleid te 
volgen en in de komende jaren gefaseerd naar 
een vuurwerkverbod toe te werken. Maar vier 
fracties in de raad willen dat het sneller gaat. 
Met een motie brachten ze in stemming om de 
komende jaarwisseling al een totaalverbod in te 
voeren. Ze kregen echter te weinig raadsleden 
enthousiast voor dat idee. In Almere nog even 
geen totaal vuurwerkverbod dus.  

Visie openbare ruimte
Sprak de raad vorige keer nog over de visie op 
de verdere ontwikkeling van het centrum van 
Almere Haven, deze vergadering gaat het over 
de hele stad. In 2018 nam de raad een motie 
aan, waarin het college werd opgeroepen met 
de stad in gesprek te gaan over hoe de openbare 
ruimte moet worden onderhouden. En ook: welke 
gebieden méér aandacht verdienen dan andere. 
Je zou kunnen zeggen: waar moet het er beter 
en/of mooier uitzien in de stad?
Het college heeft gesprekken met de stad gevoerd 
en in de vergadering informeert zij de raadsleden 

over de uitkomsten van die stadsconsultatie en 
legt zij de raad drie dilemma's voor. Die gaan -kort 
samengevat- over waar het geld in geïnvesteerd 
moet worden , wat de inzet op overlast moet zijn 
en over de focus: of alleen het onderhoud van de 
openbare ruimte moet worden gekeken, of dat 
ook andere doelen een rol moeten spelen, zoals 
duurzaamheid en spelen en bewegen. Een heel 
interessante vergadering dus om te horen hoe 
raadsleden over de openbare ruimte denken. In 
een later stadium komt er een uitgewerkt plan 
voor bespreking naar de raad.
Zaal Hout, 19:00 

Conferenties
Deze week was er nogal wat te doen in onze 
raadzaal door conferenties die niet door de 
Raad van Almere waren georganiseerd, maar 
waarin de stad wel een rol speelde. Op dinsdag 
ging het erover hoe een gemeenteraad haar 
rol kan (en moet) vinden in de complexiteit 
van het sociaal domein. Het was de afslui-
ting van een reeks activiteiten die al begon 
in januari 2019. Gezocht werd naar hoe de 
raad beter kaders kan stellen en controleren 
door de samenleving bij het werk (meer) te 
betrekken. Maar ook de rol van het college 
werd onderzocht; hoe kunnen burgemeester 
en wethouders de raad beter informeren, 
zodat de raad meer wordt ondersteunt in het 
nemen van beslissingen. En tot slot kwam 
de vraag aan bod hoe college en raad de 
resultaten van het beleid het beste kunnen 
meten. De in Almere gebruikte methode van 
'maatschappelijk verantwoorden' (voorheen: 
publiek verantwoorden) werd daarin verwerkt. 

Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat er een 
zo goed mogelijk aanbod van zorg en welzijn 
komt. Er waren vijftig deelnemers en onder 
de sprekers waren ook de Almeerse griffier 
Jan Dirk Pruim en wethouder Roelie Bosch, 
die beiden vanuit hun vakgebied concrete 
handvatten aandroegen.

Op donderdag waren er bij een bijeenkomst 
die ging over de toekomst van de gemeente-
raad nog meer deelnemers: ruim 90 griffiers, 
raadsleden en ambtenaren uit het hele land. 
Prominent spreker was Douwe Jan Elzinga, 
emeritus hoogleraar staatsrecht. Hij was 
voorzitter van de staatscommissie Dualisme 
en Lokale Democratie. Op basis van het 
rapport van die commissie trad in 2002 de 
dualisering in, waarmee het wethouderschap 
en raadslidmaatschap ontkoppeld werden, er 
meer controlerende bevoegdheid bij de raad 
kwam, een gemeentelijke rekenkamer werd 
ingevoerd én de functie van raadsgriffier werd 

ingesteld. In zijn inleiding riep Elzinga nu op 
tot een revolte, omdat het lokaal bestuur 
onder druk komt te staan. De gemeente is 
teveel een 'filiaal' van de rijksoverheid, maar 
krijgt voor die uitvoeringstaken niet genoeg 
geld. De gemeenteraad moet meer autono-
mie krijgen, vindt hij. In een panelgesprek 
sloot onze griffier Jan Dirk Pruim daarop 
aan door te stellen dat de raadsleden daarbij 
dan wel goed geholpen moeten worden door 
een professionele griffie (de ondersteunende 
ambtenaren van de raadsleden). Want 'de raad 
is de vertegenwoordiger van de inwoners en 
verdient dus eigenlijk de beste ambtenaren.'

Schoolbezoek
Met enige regelmaat bezoeken Almeers scho-
lieren en studenten de raad. Meestal krijgen 
ze op school eerst een voorbereidingsles en 
een weekje later komen ze op bezoek in de 
raadzaal. Steevast zijn er enkele raadsleden 
bij om met de jongeren in gesprek gaan. De 
schoolbezoeken zijn altijd, en zonder uitzon-
dering, heel energieke ontmoetingen. Ook nu. 

Vorige week waren ruim veertig studenten van 
MBO Almere Buiten op bezoek. Het was een 
klas uit de entree-opleiding. Dat wil zeggen 
dat het jongeren zijn die geen diploma voor 
het voortgezet onderwijs hebben, maar die 
wel willen doorstromen naar een beroepsop-
leiding. Onder de bezoekers zaten studenten 
uit de richtingen handel, zorg, administratie 
en techniek. En een aantal van hen waren 
nieuwe Nederlanders en dat bleek extra 
waardevol. Tijdens een presentatie over hoe 
de gemeenteraad werkt, waarin de jongeren 
zelf meepraatten, werd de waarde van een 
goede democratie en volksvertegenwoordiging 
breed gevoeld. Daarna ging de klas in twee 
groepen uiteen om te debatteren. Ze werden 
begeleid en gecoacht door de aanwezige 
raadsleden en de meegekomen docenten. 
Met groot enthousiasme brachten ze hun 
argumenten en ze gaven er blijk van goed te 
kunnen luisteren en elkaars standpunten met 
respect te bejegenen. Een schoolvoorbeeld 
van het 'goede gesprek'.


