BESPROKEN IN DE RAAD
deze informatie geheim houdt. De raad kan nu
ook nog schriftelijke vragen indienen, zodat hij
echt volledig geïnformeerd wordt. Eind mei
komt het college dan met een voorstel over hoe
nu verder te gaan. En dan moeten er politieke
keuzes gemaakt worden.

Huurverhoging

Niet vorige week donderdag (Hemelvaartsdag),
maar op dinsdag was er een Politieke markt. Er
waren drie videovergaderingen in de carrousel,
tegelijk een fysieke in de raadzaal en daarna een
plenaire videovergadering met besluitvorming,
waar vrijwel alle raadsleden aan meededen. Nu
leest u misschien in de kranten en tijdschriften
over gemeenteraadsvergaderingen elders in het
land, die vastlopen in technische problemen of
waarin wordt ingebroken door hackers. Dat is
in Almere niet het geval. We hebben hier nu
een aantal weken online vergaderingen gehad
en ze verlopen in de regel hartstikke goed.
Afgelopen dinsdag ging het bij het stemmen
wel heel even mis, maar ook daar had de raad
van tevoren een vangnet bedacht. Het stemmen met rode en groene stemkaarten werkte
boven verwachting goed en gaf de kijkers een
mooi transparante weergave van het stemmen.
Genoeg over de vorm, de inhoud nu.

Floriade
De vergadering in de raadzaal was een technische toelichting over de financiën van het
verkennersrapport over de Floriade. Er was per
fractie maximaal één raadslid fysiek aanwezig
in de zaal en er was één lid met een videoverbinding. Enkele deskundigen gaven korte presentaties waarin ze uit de doeken deden hoe de
financiële rapportages zijn opgebouwd. Daarna
stelden de raadsleden inhoudelijke vragen, die
door de specialisten werden beantwoord. De
vergadering duurde toch nog twee uur, maar
de meeste vragen werden beantwoord. In het
laatste kwartier werden een paar geldzaken in
beslotenheid besproken. Want als die getallen
bekend worden aan de samenwerkingspartners,
kan dat de gemeentelijke onderhandelingspositie in de toekomst verslechteren. Maar de
raad, uw vertegenwoordiger, krijgt natuurlijk
wel dat inzicht onder de afspraak dat iedereen

Enkele fracties dringen erop aan dat de gemeente met woningcorporaties en andere woningverhuurders afspreekt dat de huren voorlopig niet
verhoogd worden. De raad kan dat doen door
het indienen van 'moties vreemd aan de orde
van de dag.' Met een motie wordt het college
opgeroepen iets te doen (of te laten) en met
'vreemd aan de orde van de dag', bedoelen we
dat het om een onderwerp gaat wat niet in de
gewone vergaderorde zat, maar spontaan door de
raad wordt voorgesteld. In de bespreking gaven
andere fracties al meteen aan dat de gemeente
hier niet over gaat. De wethouder wil wel met
vrije-sectorverhuurders in gesprek en gaf aan
altijd al met woningcorporaties in gesprek te
zijn. De bespreking werd door tijdsgebrek niet
afgerond, dus op de 28e staat het weer op de
agenda. Dan moet er later op die avond ook
een besluit over komen, want huurverhogingen
gaan mogelijk op 1 juli in.

Fysiek vergaderen

Een van de fracties wilde van de hele raad de
uitspraak horen of hij het een goed idee vind om
het gewone, fysieke vergaderen zo snel mogelijk
weer in te voeren. Het gesprek ging vooral over
twee vragen: dat in de motie moet moet komen
te staan dat wie niet fysiek wil deelnemen, dan
wel digitaal moet kunnen deelnemen. En het
tweede wat opkwam was: geldt dit nu alleen
voor heel belangrijke onderwerpen of voor
zo'n beetje alle raadsvergaderingen. De fracties
vonden beide kwesties in de motie onvoldoende
weergegeven en bij de stemming later op de
avond werd de motie verworpen.

Teams gezinsbegeleiding

De motie om het college ertoe te bewegen om
voor een proef met teams gezinsbegeleiding
niet een nieuwe organisatie op te richten, kon
ook niet op veel steun rekenen. De voorstanders hopen hiermee extra kosten te vermijden.
Argumenten van de tegenstanders waren dat
het om een proef gaat en dat er wel vertrouwen
is in de wethouder. Die overigens aangaf een
onderzoek te gaan doen naar waar de kosten
weg zouden kunnen lekken. Ook deze motie
werd bij de latere stemming dus verworpen.

DE AGENDA VAN DE RAAD
met de verschillende scenario's gemoeid zijn.
Het is wel een flink dossier aan het worden.
De vergaderstukken bij alleen deze agendering
zijn al 95 pagina's. Wie dus niet al redelijk op
de hoogte was van het eerdere verloop van deze
bespreking heeft er nog een hele kluif aan. Maar
gelukkig zijn de raadsleden die deze vergadering
bijwonen zonder uitzondering allemaal al goed
ingelezen in de vraagstukken.

nu gebaseerd. Er moeten wel meteen knopen
worden doorgehakt, want het concept moet op
1 juni ingeleverd worden. Het is overigens geen
lichte materie, die de raad voor u te lijf gaat.
Neem eens een kijkje op: https://regionaleenergiestrategie.nl/

Regionale Energie Strategie
Er is een nationaal Klimaatakkoord. Het Rijk, de
provincies, de gemeenten en de waterschappen
hebben afgesproken die afspraken gezamenlijk
regionaal verder uit te werken in een Regionale
Energie Strategie (RES). In de RES geeft een
regio aan hoe ze kan bijdragen aan de doelen
van het Klimaatakkoord. In Flevoland was
door provincie en gemeenten eerder al een
beleid vastgesteld. Daarop is de concept-RES

Er is in de raadzaal een heel lange bespreking
over Programmarekening en Perspectiefnota,
we schreven er vorige week een stukje over.
Tegelijk vinden ook parallelle videovergaderingen in twee andere online zalen plaats. Hoe
alles precies in de agenda terecht komen weten
we op dit moment nog niet, maar vanzelfsprekend kunt u het allemaal online volgen vanuit
almere.notubiz.nl.

Bomenkader en essentaksterfte
In het kort komt het erop neer dat het college
aan de raad vraagt om in te stemmen met de
manier waarop het Bomenkader en de aanpak
van de essentaksterfte nu worden uitgevoerd.
Vooral dat laatste ligt in de belangstelling.
Onder meer vanuit de zorg of er écht wel zoveel
gekapt moet worden. Het college legt de raad
nu heel duidelijk voor welke effecten en kosten

Eeuwig jonge binnenstad
Er zijn twee amendementen ingediend over
deze visie (en tevens programma) voor de toekomstige ontwikkelingen in Almere Centrum.
De raad trekt er een half uur voor uit om ze
te bespreken. Als dat goed gaat, gaan beide
amendementen later op de avond meteen in
stemming. Bent u geïnteresseerd in ons stadscentrum, de moeite waar om even mee te kijken.
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