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Over die experimenten kunt u uitgebreid lezen in het vierjaarverslag over 
deze raadsperiode. In dit jaarverslag kijken we vooral terug op de activiteiten 
die de raad heeft ondernomen in 2017 en over welke onderwerpen gesproken 
is. Daarmee leggen we verantwoording af aan alle inwoners en ondernemers 
van Almere. Want voor hen werkt de gemeenteraad.

Daarom laten we ook in dit jaarverslag weer inwoners en ondernemers die bij 
de raad kwamen aan het woord. Om te vertellen wat zij vonden van het 
contact met de raad en om te laten zien dat dit contact voor de gemeenteraad 
ook belangrijk is. Om te weten wat er speelt in de stad en om beter afgewogen 
besluiten te kunnen nemen.

Ik wens u veel plezier met lezen.

Jan Dirk Pruim
Raadsgriffier

Voor u ligt het jaarverslag van de gemeenteraad Almere en de raadsgriffie 
over het jaar 2017. Het laatste jaarverslag van de raadsperiode 2014-2018. 
Een jaar dat in het teken stond van de verbouwing, de 500ste Politieke 
Markt en nieuwe experimenten in het kader van Raad2020.

VOORWOORD RAAD
2020
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ANNETTE RAIJER

RAMONA AUKES

OLAF BUITELAAR

JENNY ZERFOWSKI RITCHEL ZWIERS
Fractieassistent

RON DUBBELMAN

TOON VAN DIJK

WILLEM BOUTKAN

CHRIS JANSEN

IRENE VAN DIJK-JOOSSE
Fractieassistent
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2017 was het jaar waarin de Almeerse 
gemeenteraad zich steeds verder de fuik 
van de Floriade heeft laten intrekken. 
Het bestuur van de VVD en de PvdA heeft 
de raad op een zijspoor gezet en drukte 
het steeds duurder wordende prestige- 
evenement door. 
Uit onderzoek bleek overduidelijk dat 
Almeerders de Floriade niet willen. Zo'n 
80% van de ondervraagde Almeerders zit 
niet op de Floriade te wachten. Maar de 
machtspolitici van VVD en PvdA luisterden 
niet naar de inwoners van onze stad. In 
plaats daarvan zitten ze tot de ellebogen in 
de portemonnee van hardwerkende 
Almeerders en spenderen ze belasting-
geld aan een evenement dat niemand wil.
De economie trok in 2017 verder aan. 
Maar veel Almeerders merkten daar niet 
zo veel van. De lasten voor Almeerders 
stegen verder en mensen die op een 
woning zaten te wachten moesten 
lijdzaam toezien hoe beschikbare woon-
ruimte gratis en voor niets werd wegge-
geven aan islamitische gelukszoekers. 

De aantrekkende economie zorgt ook 
voor veel bouwactiviteiten. Belangrijk 
voor Almere omdat we veel bouwgrond 
hebben. Maar die bouwdrift zorgde er in 
2017 wel voor dat het gezicht van Almere 
veranderde. Steeds meer wordt het 
unieke groen-blauwe karakter van onze 
stad prijs gegeven aan stenen. Daar 
waar er wel geld was voor de Floriade 
werd er nauwelijks geld besteed aan het 
onderhoud van de stad. De PVV ontving 
veel meldingen van achterstallig onder-
houd en met name de ongebreidelde 
bomenkap in de stad. Met de gemeente-
raadsverkiezingen op komst kunnen 
Almeerders kiezen voor een andere 
koers. Lastenverlagingen en stoppen 
met de Floriade zijn de belangrijkste 
speerpunten voor de PVV. En als het aan 
de PVV ligt beslissen Almeerders niet 
één keer in de vier jaar over hun stad maar 
mogen ze dat door de invoering van het 
referendum altijd doen als ze dat willen.

Toon van Dijk

KIEZEN VOOR EEN ANDERE KOERS 

POLITIEKE PARTIJEN

PVV
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COCKY KUIPERS

NICOLE DE JONG
tot 21-09-2017

DAMAR ISMANGIL 
vanaf 21-09-2017 

MICHAËL BUSBY
Fractieassistent

GAVIN VEGERSTEEN

KEVIN SIPIN
Fractieassistent
tot 15-02-2017

ROB VAN DE KAMP
vanaf 30-11-2017 tijdelijk 

vervangen door dhr. E. Kunst

ERIK KUNST 

JAN LEMS

MARTINE VAN BEMMEL
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D66 kijkt met een gevoel van optimistisme 
terug op 2017. Mede door het coalitie-
akkoord en soms moeilijke bezuinigingen 
van het van de afgelopen jaren, klimt 
Almere uit het diepe economische dal. 
Almere bouwt en vooral ook neemt de 
bedrijvigheid toe. D66 vindt het verstandig 
dat de extra inkomsten niet gelijk worden 
uitgegeven, maar dat we ook weer onze 
reserves gaan aanvullen. Belangrijkst en 
regelmatig terugkerend onderwerp is  
de Floriade 2022. D66 is en blijft warm 
voorstander van de realisatie van het 
evenement, maar vooral ook van de 
uiteindelijke opbrengst: Een bijzondere 
duurzame woonwijk en een boost voor 
onze economie. 
Duurzaamheid is het thema rond de 
eventuele overslaglocatie bij Blocq van 
Kuffeler. In april heeft D66 nadrukkelijk 
gevraagd om een integrale afweging 
tussen natuur en economie. 
In 2017 is Almere weer een stukje veiliger 
geworden. Anders dan sommige andere 
partijen, vraagt D66 niet continu om 
repressie, maar vooral ook om preventie. 
D66 heeft in 2017 nadrukkelijk de aan-
dacht gevraagd voor verruiming van de 
experimenteerruimte in de bijstand en 

eenzaamheid in brede zin. We hopen 
hiermee het beleid ‘een zetje in de rug’  
te hebben gegeven. 
De door D66 al jarenlang bepleitte 
experimenteerruimte wat betreft canna-
bis, kan in deze bestuursperiode, ook in 
2017 niet op een meerderheid rekenen. 
2017 was het jaar van de ‘speed-pedelecs’. 
D66 wil ze van de Almeerse rijbaan weg 
en heeft via de raad aandacht hiervoor 
gevraagd bij de minister. 
Onderwijs hoort natuurlijk bij onze partij. 
In 2017 hebben wij aandacht gevraagd 
voor het ‘roze onderwijs’. Aandacht voor 
LHBTI jongeren op school zelf en als 
maatschappelijk thema. 
Zoals gebruikelijk begint en eindigt het 
jaar met de door de D66 fractie georgani-
seerde verkiezing van de conciërge van 
het jaar. 

In de fractie zelf hebben ook veranderin-
gen plaatsgevonden, Nicole de Jong is 
naar buiten Almere verhuisd en opge-
volgd door Damar Ismangil. Rob van der 
Kamp is vanwege gezondheidsredenen 
tijdelijk vervangen door Erik Kunst.

Jan Lems

TERUGKIJKEN MET GEVOEL VAN OPTIMISME

POLITIEKE PARTIJEN

D66
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In 2017 heeft de PvdA Almere het stad-
huis verruild voor de stad. Wij bezoeken 
allerlei plekken door heel Almere, om in 
gesprek te gaan met Almeerders. We zijn 
in actie gekomen om Jeugdland Haven te 
behouden, we hebben met Almeerders 
werk gemaakt van langdurig school-
verzuim, samen met de bewoners bij het 
Blocq van Kuffeler hebben we gestreden 
tegen de komst van een overslagterminal 
daar en bij Stichting Wensjes en DiggOut 
gingen we pannenkoeken bakken voor 
Almeerders die het (tijdelijk) wat moeilijker 
hebben.
Daarnaast hebben wij, na zorgen van 
buurtbewoners, het groot onderhoud van 
de Regenboogbuurt van 2026 vervroegd 
naar 2018 vanwege de extreme bodem-
dalingen. Almere Haven krijgt door onze 
inzet een nieuwe playground en we 
brengen nieuwe samenwerkingen tot 
stand bij een initiatief voor een sociale 
supermarkt. 
Met de PvdA kun je zeker zijn van vol-
doende betaalbare woningen. In 2013 
hebben wij het initiatief genomen om 
duurzaam sociale huurwoningen te laten 
bouwen en in december 2017 zijn hier-
voor de eerste palen geslagen! Er zijn 
afgelopen jaar honderden sociale huur-
woningen voor Almeerse starters 

bijgebouwd. Zo verkleinen wij de 
wachtlijsten.
Met de PvdA kun je zeker zijn van een 
eerlijke kans op werk. In 2017 hebben wij 
gezorgd voor een pilot anoniem sollicite-
ren. Hiermee heeft iedere Almeerder 
evenveel kans op werk, ongeacht leeftijd, 
geslacht of etniciteit. Niet jouw afkomst, 
maar jouw toekomst staat hierbij centraal.
Met de PvdA kun je zeker zijn van een 
fatsoenlijk bestaan. De individuele 
inkomenstoeslag, een steuntje in de rug 
voor de allerarmste Almeerders, zou 
met 80% gekort zou worden. Een nieuwe 
klap voor deze Almeerders die ook al 
minder uit het Woonlastenfonds krijgen. 
De PvdA strijdt met succes voor het 
behoud van deze voorzieningen. Met het 
experiment regelarme bijstand zorgen 
wij voor een menselijke aanpak van 
Almeerders die tijdelijk geen werk hebben.
Een tragisch dieptepunt in 2017 was het 
overlijden van de Amsterdamse burge-
meester Eberhard van der Laan, eigenlijk 
een beetje burgemeester van ons 
allemaal. Wij zullen hem blijven herinne-
ren door ervoor te zorgen dat Almere in 
2018 weer wat liever wordt. Zeker zijn 
van een stad waarin iedereen meetelt. 

Jerzy Soetekouw

HET STADHUIS VERRUILD VOOR DE STAD

CISKA VAN RIJN

JOHN VAN DER PAUW

HASSAN BUYATUI

JERZY SOETEKOUW

KERIM ISKENDER

LEIDA HÖHLE
Fractieassistent

ERIK THEUNISSEN
Fractieassistent
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PvdA

POLITIEKE PARTIJEN
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“Terugkijken is belangrijk, maar bij de 
VVD kijken we het liefst vooruit. Want er 
staan veel mooie dingen te gebeuren. 
Maar de basis van die positieve ontwik-
kelingen liggen toch ook in 2017. Dat was 
een jaar waarin de economie echt weer 
op stoom is gekomen. Ook in Almere.  
En dat merken we goed. In het centrum 
is het geregeld weer opvallend druk. In 
de feestmaand december was dat heel 
goed te merken. En ook zien we dat het 
bedrijfsleven weer investeert, dat 
resulteert dan weer in meer arbeids-
plaatsen.
Een andere positieve ontwikkeling is de 
huizenbouw. De laatste maanden van 
2017 was ‘Almere’ de meest ingetikte 
zoekopdracht op de huizensite Funda.nl. 
En natuurlijk werd Almere gekozen tot 
Beste Binnenstad van Nederland. Ik zou 
nu kunnen roepen dat de VVD daar een 
belangrijke rol in gespeeld heeft, maar 
eerlijk gezegd vind ik het veel meer een 
collectieve prestatie. We hebben het met 
zijn allen bereikt. Voor mij is dat absoluut 
het hoogtepunt van 2017.

Voor de rest ben ik trots op de stappen 
die er zijn gezet met betrekking tot de 
Floriade en de Floriadewijk. Er ligt een 
goedgekeurd bestemmingsplan en ook 
marktpartijen bieden zich nu enthousiast 
aan als partner. De Floriade is daarmee 
heel concreet geworden en dat zal in 
2018 alleen maar duidelijker worden. 
Voor de VVD is Veiligheid een belangrijk 
speerpunt. Vandaar ook dat we in 2017 
als partij het aangiftemeldpunt zijn 
gestart. Het blijkt dat Almeerders niet 
altijd even makkelijk aangifte kunnen 
doen bij de politie. Dat is een slechte zaak. 
Mede door inspanning van de VVD is de 
veiligheid op de stations verbeterd. Dat 
was een probleem, maar is adequaat 
opgepakt.
Bij de partij zelf was er dit jaar een 
wisseling van het fractievoorzitterschap. 
Miranda Joziasse nam afscheid en ik 
mag haar plaats innemen. Met een  
goed team gaan wij vol vertrouwen de 
verkiezingen in!

Hilde van Garderen

DE ECONOMIE IS ECHT WEER OP STOOM GEKOMEN

ELLENTREES MÜLLER-KLIJN

HILDE VAN GARDEREN

IRENE VAN HOOFF

JORI FABER 

MIRANDA JOZIASSE

PAUL VAN DER STARRE
Fractieassistent
tot 15-05-2017

RUTGER HENGSTMAN
per 22-05-2017 onder 

eigen naam verder gegaan

ULYSSE ELLIAN
Fractieassistent
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VVD

POLITIEKE PARTIJEN
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We hebben het afgelopen jaar veel 
samengewerkt met andere partijen. 
Bijvoorbeeld waar het gaat over de 
wijkteams voor zorg en voorzieningen.  
Die mogen van ons best wat meer ruimte 
krijgen. Om het goede te doen. Voor als  
de spelregels maatwerk in de weg staan. 
Soms zijn olifantenpaadjes nodig als 
procedures niet werken.
Een ander voorbeeld is schooluitval waar 
we het hebben gehad over de rol van 
leerkrachten bij het signaleren van 
schooluitval en hoe ouders daar bij 
betrokken worden.

We zijn een partij die wil dat er goed met 
geld wordt omgegaan. Juist nu het weer 
beter gaat met de economie en met 

grondverkopen moeten we de spaarpot 
van de gemeente aanvullen. Dan hoef je  
in slechte tijden niet zo fors te bezuinigen. 
Daar zijn nu afspraken voor gemaakt.  
Er wordt nu gespaard en er kan ook weer 
worden geïnvesteerd, bijvoorbeeld in 
onderhoud van de stad.

Verder hebben we gezorgd voor een 
nieuwe manier van begroten. Lijkt saai, 
maar plannen en uitgaven worden trans-
paranter en dus beter controleerbaar.
Nogmaals: samenwerken doen we graag, 
want wij houden van resultaat. Wij vinden 
resultaat veel leuker dan roepen dat we 
gelijk hebben, maar het nooit krijgen.

Marco de Kat

MARCEL BAKKER

MARCO DE KAT

NICO VAN DUIJN

PIM REINDERS
Fractieassistent

KEES AHLES
Fractieassistent

JANNIE DEGENHARDT-BOCHEM

SAMENWERKEN MET RESULTAAT 
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Voor de bewoners van Almere was 2017 
geen goed jaar. We hebben een rechtse 
coalitie en dat hebben ze duidelijk laten 
merken. Zo houden ze vast aan het 
Floriadeproject dat tientallen miljoenen 
euro’s gemeenschapsgeld gaat kosten 
(afspraak was niet meer dan tien miljoen). 
En beleidsmatig is het een grote puin-
hoop. Dieptepunt was in februari een 
motie van treurnis als gevolg van een 
serie blunders met betrekking tot de 
onteigening van camping Waterhout.  
Het typeert de gang van zaken en belooft 
niet veel goeds voor de toekomst. Demo-
cratisch dieptepunt was dat de college-
partijen een gevraagd onderzoek tegen-
hielden dat moest onderzoeken wat het 
kost om met de Floriade te stoppen. Het 
sociale dieptepunt was de aangekondigde 
bezuiniging op de Individuele Inkomens-
toeslag en een motie van de VVD om het 
woonlastenfonds af te bouwen. Zo 
benadeel je mensen die toch al weinig 
inkomen hebben. Ook in de Zorg zijn er 
zorgen. De wachtlijst, met name in de 
Jeugd GGZ, is te lang en de marktwerking 

in de Zorg is dramatisch. Daar moeten we 
echt mee stoppen. 
Helaas verloren we ook dit jaar weer een 
raadszetel, doordat raadslid Asjen van 
Dijk als eenmansfractie verder ging.  
Dit was voor ons het absolute dieptepunt 
van 2017. 
Er waren ook positieve ontwikkelingen, 
zoals de proef met de regelarme bijstand. 
Wat de SP betreft mag er nog wel een 
schepje bovenop overigens. Want dat 
iemand vijf keer per dag verplicht moet 
solliciteren is belachelijk. Ook het 
Regionale Kompas blijkt een succes, 
maatschappelijke partners werken goed 
samen in de opvang, en dat is belangrijk. 
Ook de extra ondersteuning voor mantel-
zorg is een goede ontwikkeling.
Positief is ook de actie die we, samen 
met bewoners, voerden rond de veilig-
heid van de Evenaar. Een mooi voorbeeld 
hoe vanuit de bevolking een probleem op 
de kaart wordt gezet. Dit blijven we – ook 
in 2018 - scherp volgen. 

Hans Everhard

JAAR MET NEGATIEVE MAAR OOK POSITIEVE 
ONTWIKKELINGEN

ANS DESUMMA-KREELEKAMP

ASJEN VAN DIJK
per 22-04-2017 onder 

eigen naam verder gegaan

HANS EVERHARD

PHILIP COCU
Fractieassistent

ANNEMIEKE LEKKERKERKER
Fractieassistent

ERWIN PRINS
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GroenLinks staat voor een groen, sociaal 
en open Almere. Op al deze vlakken 
heeft de fractie het afgelopen jaar acties 
ondernomen. Zo zijn er op het gebied van 
groen en duurzaamheid moties ingediend 
over onder meer het bomenkader, het 
Rondje Weerwater (een fietsvriendelijke 
brug en overkapping van het busstation 
alsook innovatieve verlichting), en een 
extra windmolen op Windpark Pampus. 
Ook heeft GroenLinks via schriftelijke 
vragen aandacht gevraagd voor het 
gebruik door het college van het verboden 
middel glyfosaat, voor duurzaam bouwen, 
behoud van de waarde van de Oostvaar-
dersplassen en het halen van de energie-
doelstellingen. 

Op sociaal vlak hebben zorg en in het 
bijzonder de jeugdhulp veel aandacht 
gekregen van de fractie. Organisaties als 
Kitchen for Life, die zich op een motie-
markt presenteerde met een goed plan 
voor kleinschalige zorgaanbieders, zijn 
omarmd door GroenLinks. Een motie om 
hen een plek te geven bij de aanbieders 
in Almere is ondersteund door de raad. 

Ook was GroenLinks één van de mede- 
indieners van Initiatiefvoorstel Experi-
ment Regelarme Bijstand, waarin wordt 
voorgesteld om met minder regels meer 
maatwerk te bieden aan werkzoekende 
mensen in de bijstand. 

In een open Almere is participatie van 
bewoners belangrijk. GroenLinks heeft 
dit aan de orde gesteld door via een motie 
de participatienota van de gemeente bij 
te stellen. Ook is er op initiatief van de 
fractie gesproken over de zorgen over 
het verdwijnen van speeltoestellen in 
wijken. Naar aanleiding van deze onrust 
over het plan van het college om te 
stoppen met Jeugdland in Almere Haven, 
stelde GroenLinks hier schriftelijke 
vragen over en agendeerde het vervol-
gens in de Politieke Markt. Resultaat 
was dat de stopzetting van tafel ging.  
Al met al heeft GroenLinks in 2017 op 
alle drie thema’s in totaal 22 moties en 
amendementen ingediend die voor het 
merendeel ook zijn aangenomen. 

Willy-Anne van der Heijden

ACTIES ONDERNOMEN OP EEN GROEN,
SOCIAAL EN OPEN ALMERE 

JESSICA KIPS

JOSKE GALIART-WELLINGHOFF
Fractieassistent

WILLY-ANNE VAN DER HEIJDEN

ZABIDA BOULJHAF
Fractieassistent
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Als wij terugkijken naar het afgelopen 
jaar, dan zijn er genoeg dingen om 
tevreden over te zijn. Zo is er goed werk 
gemaakt van de aanpak van 45-plus 
werklozen, is er een motie aangenomen 
voor de aanpak van schulden bij jongeren 
en begint de aanpak van gevaarlijke 
fietskruisingen te zorgen voor meer 
verkeersveiligheid. Ondanks deze 
positieve ontwikkelingen zijn we nog  
niet klaar en blijven we deze thema's 
kritisch volgen. 

Daarnaast zijn er ook wel thema's waar 
we wat tegenslag op hebben ondervon-
den. Zo wisten we voor onze motie voor 
een structurele financiering van de 
aanpak van laaggeletterdheid geen 
meerderheid te krijgen in de gemeente-
raad. Ook onze motie om goedkope 
busabonnementen voor 65-plussers in 
de daluren mogelijk te maken haalde  
net de eindstreep niet. De burgermotie 
die opriep om met een samenhangend 
ouderenbeleid hebben wij van harte 
gesteund. Dit sloot naadloos aan bij  

de ideeën die we opgedaan hebben bij  
de uiterst succesvolle conferentie over 
ouderen die wij met experts uit de 
praktijk gehouden hebben. Helaas  
staakten de stemmen tot twee keer toe, 
waardoor ook deze motie het net niet 
gehaald heeft. Gelukkig geven we het 
niet zo makkelijk op, dus deze onder-
werpen zullen zeker terugkeren in onze 
verkiezingscampagne.

Verder zien we dat er eindelijk een 
kentering is gekomen in de economische 
omstandigheden in ons land. Dit betekent 
dat de grondverkopen nu weer op volle 
toeren draaien en er meer ruimte komt 
om te investeren in onze stad. Een mooi 
gevolg daarvan is ook dat de stad de 
grens van 200.000 inwoners gepasseerd 
is. Toch is er nog steeds een enorme 
wachtlijst voor sociale woningen, dus 
ook hier kunnen we nog niet achterover 
leunen en moet er nog een hoop gaan 
gebeuren de komende jaren.

Bastiaan Malotaux

TEVREDEN, MAAR WE KUNNEN NIET
ACHTEROVER LEUNEN 

LESLEY VAN HILTEN
Fractieassistent

BASTIAAN MALOTAUX

JOHAN VAN DER KROEF

RENÉ CLAESSENS
Fractieassistent
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De ChristenUnie heeft mooie resultaten 
geboekt het afgelopen jaar. Veertien van 
de zeventien in stemming gebrachte 
voorstellen van ons zijn aanvaard!  
De meeste van onze initiatieven waren 
gericht op onze speerpunten: sociaal  
en wonen. 
Bijzonder blij zijn we dat de gemeente  
nu meer gaat doen om initiatieven van 
inwoners om wonen voor jongeren met 
een beperking mogelijk te maken. Ook 
wordt onze omgeving toegankelijker voor 
visueel gehandicapten. En we hebben 
meegewerkt aan een verzoek van de 
Wetswinkel om een betere doorverwijzing 
van hulpvragen, mogelijk te maken. 
Als meest nabije overheid kun je echt iets 
betekenen voor mensen in de stad. Een 
voorbeeld is de pleegzorg voor 18+. Nu 
een landelijk thema, maar de Christen-
Unie heeft in juli al een voorstel ingediend 
dat opriep om pleegzorg in principe voort 
te zetten na 18 jaar. Dit voorstel heeft de 
raad aangenomen. Super! Een hele 
geruststelling voor jongeren die in de knel 
zitten en een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken.
Helaas is niet alles gelukt. Zo vonden we 
voor ons pleidooi om het Dal Vrij 65+ 

busabonnement te behouden onvoldoende 
steun in de gemeenteraad. 
Ook heeft de ChristenUnie zich ingezet 
voor een prettige en mooie leefomgeving. 
Al jarenlang bestrijden we hondenpoep-
overlast, een onderwerp dat altijd in de 
Top 3 van ergernissen van bewoners 
staat. Dit jaar hebben we bereikt dat er 
een opruimplicht en een draagplicht van 
zakjes geldt om het opruimen mogelijk te 
maken. Nu kunnen hondenbezitters, 
waarvan er gelukkig steeds meer zelf 
opruimen, aangesproken worden. 
Vaak spraken we over de Floriade.  
Onze basishouding is positief, omdat de 
Floriade Almere veel kansen oplevert, als 
evenement en als duurzame en gezonde 
stadswijk. We waren ook kritisch, met 
name over de voortgang van de uitvoering. 
We houden de vinger aan de pols…
Die lange adem komt ook bij onze inzet 
voor het behoud van de kleuren van de 
Regenboogbuurt van pas. Een bijzondere 
buurt die uniek is in Nederland (en 
daarbuiten!). Er is het nodige bereikt, 
maar dit loopt nog steeds, dus we blijven 
ons ervoor inzetten!

Roelie Bosch

MOOIE RESULTATEN GEBOEKT 

JAN OTTER
Fractieassistent

MARCEL BENARD
Fractieassistent

ROELIE BOSCH-NIJEBOER
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2017 was voor de AP/OPA een goed jaar. 
De fractie functioneerde in uitstekende 
harmonie en kreeg steeds meer zelf-
vertrouwen. 
Voor de vakantie organiseerden wij een 
ronde tafel over het belang van een 
parallelmunt en de mogelijkheid van een 
parallel economie. Het kreeg veel 
positieve aandacht en het krijgt zeker 
een vervolg. Inmiddels tonen drie andere 
partijen ook interesse. 
Het tweede hoogtepunt was de regelar-
me bijstand. Oorspronkelijk een initiatief 
van D66 en AP/OPA maar vele andere 
partijen haakten aan en uiteindelijk werd 
met 75% van de zetels het raadsvoorstel 
aangenomen.
Natuurlijk was er ook een negatieve kant 
aan 2017. Zo bleek de coalitie het woord 
‘dualisme’ niet te kunnen schrijven. Het 
college leek wel een onneembaar fort en 
de oppositie kreeg nauwelijks kans om 
wat zaken tot stand te brengen. Kenne-
lijk hebben de coalitiepartijen een eigen 
invulling voor het woord ‘democratie’. 
Leefbaar Almere zegt dat ook eerlijk: wij 

hebben de meerderheid en wij bepalen. 
En dat hebben we geweten. Zij wilden 
bomen kappen en deden dat vol van 
energie. Dat vele burgers een ander idee 
hadden? Ach, zij zijn de meerderheid.
Onze grootste ergernis was wel de 
dodelijke vastberadenheid van de coalitie 
om in 2022 Almere op te zadelen met 
rond de 20 miljoen verlies op de Floria-
de. De VVD riep zelfs dat ze niets hoefde 
te weten. Als er een paar miljoen bij 
moet dan doen we dat gewoon. 
Waar wij erg tegen aangelopen zijn is de 
hardnekkigheid van het onvermogen van 
onze gemeente om met burgers te 
communiceren en goede inspraak tot 
regel te verheffen. Wij beloven de 
burgers dat wij dit probleem tot speer-
punt zullen verheffen voor de komende 
raadsperiode. Wij achten het van groot 
belang dat de burgers weer het vertrou-
wen in de gemeente krijgen en dat 
procedures uitzondering worden. De 
gemeente is er voor u en niet andersom.

Johan de Leeuw

2017 WAS EEN GOED JAAR 

JOHAN DE LEEUW

NICO DE JONGE
Fractieassistent

RENE DEKKER
Fractieassistent
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2017 is voor de Fractie Eekhuis een jaar 
waar we nogal wisselend op terugkijken. 
Wat ons blijft storen is het gebrek aan 
communicatie van de gemeente met haar 
inwoners. Helaas zagen we daar het 
afgelopen jaar weer een paar schrijnende 
voorbeelden van: nieuwbouw, container-
woningen, bomenkap: noem het onder-
werp maar op, de communicatie en het 
informeren richting bewoners blijft 
bedroevend.

Fractie Eekhuis is van mening dat die 
gemeentelijke communicatie veel beter 
moet. In 2018 zullen wij met de landelijke 
partij Respect Nederland meedoen  
aan de gemeenteraadsverkiezingen in 
Almere. Belangrijk aandachtspunt is  
dat de communicatie veel beter moet. 

Fractie Eekhuis heeft zich in 2017 sterk 
gemaakt voor evenementen waar Food-
trucks welkom zijn. Eindelijk zijn we 
daarmee van start gegaan. En deze trend 
heeft niet alleen betrekking op festivals 
maar ook, naar het voorbeeld van 
Amsterdam maar ook Amerika, zullen er 
ook voedselwagens te vinden zijn op 
diverse andere plekken, zoals bijvoor-
beeld bedrijventerrein. Het is een mooi 
vooruitzicht dat straks op dit soort 
locaties vers voedsel zal worden klaar 
gemaakt. Hopelijk wordt dit in Almere 
ook een succes voor ondernemers die dit 
willen gaan opzetten. En voor de Almeer-
ders is het natuurlijk een leuk extra 
aanbod.

René Eekhuis

GEMEENTELIJKE COMMUNICATIE MOET BETER 

RENÉ EEKHUIS
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Het was voor mij een bewogen jaar, 
omdat ik geen andere mogelijkheid 
zag dan om uit de VVD-fractie te 
stappen. Als je bijvoorbeeld zowel in  
je verkiezingsprogramma als in het 
coalitieakkoord hebt staan dat je de 
lokale lasten niet verhoogd en je levert 
ook nog eens als VVD de wethouder 
van Financiën, dan heb je geen excuus 
als je dat niet waar maakt. Roepen dat 
je extra geld in veiligheid hebt geïnves-
teerd klinkt geweldig, maar is gewoon 
niet waar.
Eenmaal een eenmansfractie moet je 
jezelf heel erg focussen om iets te 
bereiken. Gelukkig lukte dat bij de 
begroting met mijn motie om af te 
stappen van de mutatiebegroting.  
Op de VVD na door iedereen gesteund. 
Kregen we eerst alleen de verschillen 
ten opzichte van voorgaande jaren, 
vergelijkbaar met het voorbeeld dat je 
als privépersoon een vakantie inboekt. 
De reiskosten kunnen 50 euro duurder 
uitvallen, het hotel kan 10 euro  

voordeliger zijn. Maar dat zegt niets 
over de totale kosten van de vakantie 
zelf en wat de bestemming van de 
vakantie eigenlijk is. Straks krijgen we 
een begroting zoals iedere vereniging 
die kent. Alleen zo kan je de juiste 
beslissingen nemen voor de stad. 
Zorgen dat het geld op de goede plek 
terecht komt en dat er geen nodeloze 
uitgaven worden gedaan waar de 
inwoners niets aan hebben. 
Een eenmansfractie is zeker niet leuk. 
Gelukkig zijn we met een aantal 
gelijkgestemden begonnen met een 
nieuwe partij, Almere Anders’18. 
Daarmee gaan we in maart de verkie-
zingen in. Gaan voor wat je in je 
verkiezingsprogramma beloofd hebt. 
Luisteren naar de inwoners! Dat is je 
enige bestaansrecht en plicht als 
raadslid. Per onderwerp meerder-
heden zoeken in de raad waardoor de 
inwoner zich in de politiek herkent. 

Rutger Hengstman

EEN BEWOGEN JAAR

RUTGER HENGSTMAN
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Fractie
Hengstman
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Mijn zelfgekozen terugtreden uit de SP 
op 1 mei 2017 was een belangrijk besluit. 
Ik ben daarna als zelfstandige fractie 
verder gegaan. In die periode heb ik ook 
de beslissing genomen om - ondanks 
enkele verzoeken – me niet namens een 
andere politieke partij opnieuw te 
kandideren als raadslid voor de nieuwe 
raadsperiode. Ik zet in maart dus een 
punt achter mijn raadslidmaatschap.

In 2017 zijn in de raad stappen gezet voor 
wat betreft regelarme bijstand, een 
adequater armoedebeleid, zijn de sociale 
wijkteams tegen het licht gehouden en 
zijn er belangrijke stappen voorwaarts 

gezet in het proces om te komen tot de 
Floriade en de daarbij behorende nieuwe 
stadswijk. Eén van die belangrijke 
stappen is de oprichting van het Werk-
bedrijf Floriade waarbij mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt een kans 
krijgen op werk. Ik zie dat als een mooie 
samenwerking tussen de Tomingroep, 
Randstad en de gemeente. 

Verder is het goed om te constateren dat 
de huizenmarkt aantrekt en onze financi-
ele ruimte als gemeente daardoor groter 
wordt.

Asjen van Dijk

JAAR VAN BELANGRIJKE BESLUITEN 

ASJEN VAN DIJK
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De gemeenteraad van Almere bestaat uit 
39 leden die op hoofdlijnen besluiten 
nemen voor de stad. De 39 raadsleden 
zijn verdeeld over dertien politieke 
fracties. Eind 2017 was de verdeling als 

hieronder weergegeven. Elke fractie in 
de gemeenteraad van Almere heeft de 
mogelijkheid twee fractieassistenten aan 
te stellen. Fractieassistenten ondersteu-
nen de fractie en nemen actief deel aan 

PVV

D66PvdA

VVD
Leefbaar
Almere

SP

 GroenLinks

CDA

Christen-
Unie

Almere
Partij/OPA

Fractie Van 
Hengstman

Fractie 
Eekhuis

Fractie
Van Dijk

besprekingen op de Politieke Markt. In 
tegenstelling tot de raadsleden nemen zij 
geen deel aan het plenaire deel van de 
Politieke Markt, omdat zij geen stem-
recht hebben. Om fractieassistent te zijn, 

moeten zij wel op de verkiezingslijst van 
2014 hebben gestaan.

SAMENSTELLING VAN DE GEMEENTERAAD
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De gemeenteraad komt bijna elke 
donderdagavond bijeen tijdens de 
Politieke Markt. In 2017 waren er 34 
Politieke Markten. Tijdens deze Politieke 
Markten zijn in totaal 86 raadsvoor-
stellen behandeld. Hierbij werden 141 
moties ingediend, waarvan er 43 zijn 
aangenomen. Daarnaast werden er 60 

amendementen ingediend waarvan er 
18 zijn aangenomen. 

Het college heeft in 2017 251 raads-
brieven gestuurd naar de gemeente-
raad; dat zijn er 21 meer dan in 2016. De 
gemeenteraad stuurde 86 keer schrifte-
lijke vragen aan het college (2016: 64) 

en diende tien keer een motie ‘vreemd 
aan de orde van de dag’ (dat is over een 
onderwerp dat niet op de agenda staat) 
in. Vier van deze moties werden aan-
vaard. In 2017 werd één motie van 
wan trouwen ingediend tegen een 
wethouder, die niet werd aangenomen. 
Er waren vier burgeractiviteiten en één 
initiatiefvoorstel. Er waren 64 inspre-

kers (2016: 71) en er werd twee keer 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om de raad in de tentoonstellingsruimte 
over een onderwerp te informeren. De 
raad voerde twee interpellatiedebatten 
en organiseerde tien rondetafel-
gesprekken. Een volledig overzicht van 
de cijfers en de vergelijking met 2016, 
vindt u in bijlage 1.

EEN JAAR IN CIJFERS
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Op 21 november 2017 moet Rob 
van de Kamp (D66) tijdelijk zijn 
raadslidmaatschap neer leggen 
wegens gezondheidsredenen.  
Op 27 november 2017 wordt Erik 
Kunst daarom tijdelijk geïnstal-
leerd als raadslid namens D66. 

Op 21 september 2017 wordt Damar Ismangil namens D66 
officieel aangesteld als raadslid. Nadat Nicole de Jong op 
7 april tijdelijk stopte wegens ziekte, heeft de heer Ismangil 
haar al tijdelijk vervangen. Omdat dit maar voor een bepaalde 
periode kan, is de heer Ismangil vanaf 13 juli ook nog een 
periode fractieassistent geweest. 

PERSONELE WISSELINGEN

Op 16 februari hebben alle fractieassistenten de belofte of 
eed afgelegd tijdens de raadsvergadering. Directe aanlei-
ding hiervoor was de bespreking van de gedragscode in de 
raad in november 2016. De raad heeft daarbij bij wijze van 
motie de wens uitgesproken dat ook de zittende en nieuwe 
fractieassistenten de eed of belofte afleggen, aangezien 
fractieassistenten een rol vervullen die in vele opzichten 
vergelijkbaar is met die van raadsleden. 

16/02

21/11

21/09
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De werkgroep Publiek verantwoorden bestaat uit de 
raadsleden Nico van Duijn (Leefbaar Almere), Miranda 
Joziasse (VVD), Roelie Bosch-Nijeboer (ChristenUnie), 
Chris Jansen (PVV), Ans DeSumma (SP) en Ciska van Rijn 
(PvdA).

In het voorjaar van 2017 is de verkennersgroep gestart met 
het experiment publiek verantwoorden. Na een lange 
aanloop vanaf het besluit in maart 2014 heeft de verken-
nersgroep gekozen om zelf een traject te gaan organise-

ren. Dit traject loopt naast de zogenaamde ‘Kwaliteits-
kringen’ die het college met een aantal maatschappelijke 
organisaties uit de stad heeft geïnitieerd. 

In het experiment Publiek verantwoorden gaat de werk-
groep in gesprek met de directeur/bestuurder en voorzitter 
van de Raad van Toezicht van organisaties die een belang-
rijke rol spelen in het publieke domein van Almere en bij 
het realiseren van de beleidsvoornemens van de gemeente. 
Daarbij wordt ingegaan op de keuzes die zijn gemaakt en 
welke overwegingen onder die keuzes liggen. Ook wordt 
de focus gelegd op de keten waarin de organisaties 
functioneren: hoe verloopt de samenwerking in de keten 
en wat is de bijdrage van ons als gemeente daarin? 

In de eerste helft van 2017 is de werkgroep bij wijze van 
pilot in gesprek gegaan met Prisma, stichting voor Chris-
telijk basisonderwijs (12 mei) en de Nieuwe Bibliotheek  
(30 juni). Deze twee gesprekken zijn op 29 september 2017 
plenair aan de raad teruggekoppeld. [foto: experiment 
publiek verantwoorden]. Op 17 november 2017 heeft een 
gesprek plaatsgevonden met woningcorporatie Goede-
Stede, dit zal in januari 2018 worden teruggekoppeld.

PUBLIEK VERANTWOORDEN
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WERKGROEPEN

In 2017 waren er verschillende 
groepen met raadsleden 
actief. Gefaciliteerd door de 
raadsadviseurs van de griffie, 
hebben deze werkgroepen 
zich ingespannen om de 
informatiepositie van de raad 
te verdiepen en te versterken. 
Met het instellen van de 
werkgroepen is ervoor gekozen 
om focus aan te brengen op 
een aantal voor de raad 
belangrijke dossiers.
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PUBLIEK VERANTWOORDEN

RAAD

PUBLIEK VERANTWOORDEN Opstellen factsheets
infographics

Informatie verzamelen
over de organisatie

Voorbereidend gesprek
met de bestuurder

Overdracht 1e concept
factsheets

Opstellen definitieve
vragenlijst

Verslag maken

Evaluatie & reflectie

RAPPORTEREN AAN DE RAAD

VERKENNERSGROEP

• 4-5 raadsleden

• Afstemming rolverdeling (VZ + leden)

Het traject na het gesprek
Tweemaal per jaarrapporteren aan de raad

Plenair op dePolitieke Markt

Infodossier voor de raad

Verkennersgroep rapporteert
aan de raad

RAPPORTEREN

• Gesproken met .... en ... (organisaties)
• Wat ons opviel in het 1e gesprek: ...
• Wat ons opviel in het 2e gesprek: ...

• U kunt hier de verslagen en
   voorbereidende documenten vinden
• Deze leden gaan door, deze leden
   komen erbij ...• De volgende organisaties zijn: ...

• Wij rapporteren .... aan u onze bevindingen

• Training on-the-job, verantwoordingsvragen

• Met bestuurder

3-4 maand

• Met verkenningsgroep

• Na 2 geprekken, 2 nieuwe leden

Bestuderen en analyseren van:
• jaarverslagen
• strategisch beleidsplan
• website
• trends en ontwikkelingen

VERANTWOORDINGSGESPREK

4 - 6 M
A

A
N

D
EN
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WERKGROEPEN

Het proces van publiek verant-
woorden in een infographic. 
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De groep Financiën bestond in 2017 uit Ciska van Rijn (PvdA), 
Martine van Bemmel (D66), Asjen van Dijk (fractie van Dijk), 
Rutger Hengstman (VVD/fractie Hengstman) en John Cocu 
(SP). De groep is in mei 2017 bijeengeweest om met de 
wethouder Financiën te spreken hoe de raad te betrekken 
bij een aantal onderwerpen, zoals de lijst met grote projec-
ten, het vormgeven van een risicodialoog en de bestuurs-
opdracht Financiën.

Op 14 juli 2016 heeft de gemeenteraad besloten een  
Volggroep Floriade in te stellen. De Volggroep bestaat uit  
vijf leden van de gemeenteraad (zie foto) en is bedoeld om  
de gemeenteraad te ondersteunen in het uitvoeren van zijn  
controlerende taak voor het complexe project Floriade. De 
volggroep heeft geadviseerd over de agendaonderwerpen 
vanuit het college voor de gemeenteraad. En daarnaast 
heeft de Volggroep Floriade zelf diverse onderwerpen voor 
bespreking op de Politieke Markt geagendeerd. 

In het eerste kwartaal van 2017 heeft de Volggroep Floriade 
haar Plan van Aanpak voorgelegd aan de gemeenteraad.  
In het Plan van Aanpak beschrijft de Volggroep hoe zij haar 
rol gaat invullen. De Volggroep ziet zichzelf als ‘waakhond’ 
van de gemeenteraad, met een signalerende rol zowel ten 
aanzien van het bestuurlijke proces als ten aanzien van de 
inhoudelijke en financiële kaders van het project. Hiervoor 
bepaalt de Volggroep zelf op welke manier en op welke 
momenten informatie vergaard wordt, en zorgt zij ervoor  
dat deze informatie niet alleen via het college maar ook via 
andere partijen (bijvoorbeeld in de vorm van onafhankelijke 
adviezen) wordt verkregen.

PLANNING & CONTROLE (P&C) VOLGGROEP FLORIADE

Op 5 oktober organiseerde de gemeenteraad een ronde tafel-
bijeenkomst in Echnaton omtrent het nieuwe scholenprogramma 
dat de raad wil ontwikkelen. Naar aanleiding van deze bijeenkomst 
is een werkgroep ontstaan met raadslid Hilde van Garderen (VVD) 
en fractieassistenten Leida Höhle (PvdA) en Pim Reinders (Leef-
baar Almere). Daarnaast zitten in de werkgroep diverse docenten 
en leerlingen van middelbare scholen in Almere. De werkgroep 
heeft in 2017 gewerkt aan een nieuw programma dat de gemeente-
raad kan aanbieden aan scholen in Almere. Dit programma zal in 
2018 worden aangeboden aan het presidium.

ONDERWIJSPROGRAMMA GEMEENTERAAD
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Eén onderdeel in het Plan van aanpak van de 
Volggroep vormde aanleiding voor politieke 
discussie in de gemeenteraad. De Volggroep 
had aangeven een onafhankelijk onderzoek te 
willen laten doen naar de kosten van stoppen 
met de Floriade, naar aanleiding van daarover 
gestelde vragen door enkele fracties in de 
gemeenteraad. Bij motie heeft de gemeente-
raad zich uitgesproken dit geen taak voor de 
Volggroep Floriade te vinden. 

Daarnaast heeft de Volggroep in 2017 tweemaal 
een onafhankelijk advies ingewonnen bij prof. 
dr. A.J. Bregman, en dit ter beschikking gesteld 
aan de gemeenteraad. Eén advies betrof de 
keuze voor een globaal (ontwerp) bestemmings-
plan en de toepassing van beleidsregels voor 
uitwerking van het bouwprogramma. Het 
tweede advies betrof de keuze van het college 
tot starten van een Europese aanbestedings-
procedure voor de inrichting van het Floriade 
terrein en de daarop volgende gebiedsontwik-
keling in relatie tot de bevoegdheden van de 
gemeenteraad. Beide adviezen zijn geagen-

deerd, en hebben geleid tot bespreking van het 
onderwerp door de gemeenteraad met het 
college. 

Eén van de door de gemeenteraad benoemde 
aspecten in de opdracht voor de Volggroep 
Floriade is: “monitoren van de vastgestelde 
uitgangspunten voor samen-
werking en participatie”.  
Om daar invulling aan te 
geven heeft de Volggroep  
in haar Plan van Aanpak 
voorgesteld een evaluatie  
te (laten) uitvoeren van de 
participatie bij de ruimtelijke 
planvorming voor de Floriade. 
In december 2017 is dit 
evaluatieonderzoek van start 
gegaan. Gekeken wordt naar 
de periode 2015-2017, naar 
de participatiemogelijkheden 
die zijn geboden bij het 
Masterplan Floriade, de 
gebiedsvisie Stadswijk 

Floriade, het bestemmingsplan en het concept 
Ontwikkelingsplan. De resultaten van de 
evaluatie zijn bekend in februari 2018.

De volggroep zal een overdrachtsdossier 
maken, met daarin een advies hoe de volgende 
gemeenteraad de Floriade kan volgen.

VOLGGROEP FLORIADE
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WERKGROEPEN

De volggroep Floriade. Van links naar rechts: Rutger Hengstman 
(fractie Hengstman), Marcel Benard (ChristenUnie), Jessica Kips 
(GroenLinks, voorzitter), Ciska van Rijn (PvdA), Michaël Busby (D66) 
en Linda Baan (raadsgriffie)
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Het presidium komt elke week voorafgaand aan de 
Politieke Markt op donderdag bij elkaar om de agenda 
van de Politieke Markt voor te bereiden en lopende 
zaken te bespreken. Daarnaast heeft het presidium 
een paar keer per jaar overleg met de fractievoorzitters 
en het college van Burgemeester en Wethouders. 

In 2017 bestond het Presidium uit de volgende leden: 
Willem Boutkan (PVV), Nico van Duijn (Leefbaar 
Almere), Cocky Kuipers (D66), Ellentrees Müller-Klijn 
(VVD, voorzitter) en Jessica Kips (GroenLinks).  
Naast de raadsleden zitten ook de burgemeester 
Franc Weerwind, als adviserend lid, en de griffier  
Jan Dirk Pruim, als secretaris en adviseur, in het 
presidium.
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De leden van het Presidium, van links naar rechts: Willem Boutkan, Jan Dirk Pruim (griffier), Jessica Kips,
Ellentrees Müller-Klijn (voorzitter), Nico van Duijn, Cocky Kuipers en Franc Weerwind (burgemeester)

SAMENSTELLING PRESIDIUM
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De Raadspen wordt elk jaar tijdens de 
laatste Politieke Markt van het jaar uitge-
reikt aan diegene die het beste raads-
voorstel van dat jaar heeft geschreven.  
De Raadspen is een initiatief van het 
Presidium. De leden van het Presidium 
hebben een jaar lang raadsvoorstellen 
beoordeeld op bijvoorbeeld taal en stijl, 
spelfouten, holle woorden, gebruik van 
paragrafen enzovoorts.

Donderdag 21 december 2017 is voor de 
zesde keer de Raadspen uitgereikt. De eer 
ging dit jaar naar de heer Peter Post, die 
het raadsvoorstel Bomenkader schreef. 
Raadslid Nico van Duijn, initiatiefnemer 
van de Raadspen vanuit het Presidium  

over de winnaar: ‘Deze volbloedambtenaar 
schrijft gewoon Nederlands. Als hij dan 
een enkele keer terugvalt op oud spraak-
gebruik (“Indien als gevolg van…”) dan lukt 
hem dat zonder taalfouten.

Een toegankelijke stijl, goed te lezen voor 
iedereen, ook voor mensen die nog nooit 
met dit onderwerp bezig zijn geweest. 
Geen ellelange zinnen met veel bijzinnen. 
Dit leest prettig. Het perfecte raadsvoorstel.’

WATERPLAN
Arjo Hof

ONTEIGENING
CAMPING WATERHOUT

Sandra Butter

BOMENKADER
Peter Post

2e prijs

3e prijs

1e prijs
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De winnaars van de Raadspen 2017, van links naar rechts: Ineke Baas 
(genomineerd), Sandra Butter, Nico van Duijn, Peter Post, Arjo Hof, 
Ellentrees Müller-Klijn en Sjoerd Spanjer (genomineerd]

RAADSPEN 2017
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Tijdens de studiedag in juni 2016 heeft de raad gewerkt aan een agenda 
van de stad. Daarbij is gekeken naar hoe de raad die agenda met de stad 
zou kunnen vormgeven, maar tegelijkertijd geconstateerd dat de eigen 
agenda van de raad – wat vindt de raad van gewicht – voor de stad ook 
heel belangrijk is. Daarom zijn raadsleden en fractieassistenten tijdens 
deze studiedag aan de slag gegaan met vijf concrete kwesties waarvan 
raadsleden zelf hebben aangegeven dat zij ze belangrijk vonden. 

17 MAART: RAADSSTUDIEDAG

•  Communicatie met de inwoners van Almere 
door de gemeente Almere: de wijze waarop de 
gemeente Almere met inwoners communi-
ceert is in 2017 meerdere malen besproken 
op de Politieke Markt. Bijvoorbeeld als het 
gaat om de communicatie rondom de bouw 
van het Oranjehuis. 

•  Communicatie van de raad met bewoners: 
individuele raadsleden en politieke partijen 
zijn uiteraard zelf verantwoordelijk voor hun 
eigen communicatie. Hier ging het over de 
communicatie namens de raad als geheel. 

•  De rol van de raad en sturing/controle bij 
grote projecten: het procedurevoorstel voor 
het volgen van grote projecten stamt uit 2004. 
Nagedacht is over hoe de raad een proactieve 

rol wil vervullen bij grote strategische projecten. 
•  Doorontwikkeling van de Politieke Markt: uit 

de vele experimentele agenderingsvormen op 
de Politieke Markt (zowel in de carrousel als 
plenair) die in 2016 en 2017 hebben plaatsge-
vonden blijkt al wel dat de doorontwikkeling 
van de Politieke Markt reeds gaande is. Maar 
wat kan er nog meer? 

•  De rol van de raad bij de Omgevingswet: de 
Omgevingswet wordt gezien als een grote 
transitie voor gemeenten (vergelijkbaar met 
de transities in het sociaal domein). Die 
transitie betekent ook een veranderende rol 
voor de gemeenteraad. Er is nog veel ondui-
delijk over de Omgevingswet en wat dit 
betekent voor de raadsleden van Almere.
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BIJZONDERE BIJEENKOMSTEN

Bekijk hier het verslag 
van de studiedag.
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De laatste studiedagen van de raad in deze samen-
stelling. Het thema van de studiedagen was  
‘De verlichte stad’. Daarbij stonden twee vragen 
centraal. Op donderdag heeft de raad zich geconcen-
treerd op de vraag wat de gemeenteraad van Almere 
kan leren van lichtstad Eindhoven. Via een programma 
op verschillende locaties, werd de raad langs  
verschillende innovatieve programma’s geleid in 
Eindhoven. Op vrijdag werden de raadsleden en 
fractieassistenten gevraagd hun licht te laten schijnen 
over hoe Almere er over 20 jaar uit zou kunnen zien. 
Voor de derde keer is deze vraag gesteld tijdens de 
laatste studiedagen van een raadsperiode. Alle 
bijdragen zijn verzameld in een apart boekwerk. 

14/15 SEPTEMBER: RAADSSTUDIEDAGEN
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BIJZONDERE BIJEENKOMSTEN

Bekijk hier het verslag 
van de studiedagen.
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Op 7 oktober 2017 organiseerde de gemeenteraad zijn 
eerste Dag van de Democratie. Het thema van de dag was: 
invullen van de lokale democratie, bewoners en raad 
samen. De meeste Almeerse politieke partijen hadden een 
kraampje ingericht in het stadhuis. Bezoekers konden met 
hen in gesprek, op de foto met de burgemeester en  
scholieren namen deel aan discussies onder leiding van 
rapper Yes-R. Verder was er een fotowedstrijd voor de 
beste foto over de democratie in Almere.

7 OKTOBER: DAG VAN DE DEMOCRATIE / MOTIEMARKT
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Bekijk hier een kort filmpje 
van de Dag van de Democratie
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BEWA AKTE PARKEERPL A ATS
VOOR VR ACHT WAGENS
“Ik vond het een hele ervaring om met een kraampje 
op de Motiemarkt te staan. Mijn idee was namelijk 
nogal specifiek. Ik ben 25 jaar lang vrachtwagen-
chauffeur geweest en ben ook wel eens overvallen in 
mijn truck. Daar zitten vaak waardevolle spullen in. 
Vrachtwagenchauffeurs parkeren daarom graag op 
bewaakte parkeerplaatsen. Vanuit Almere is de 
dichtstbijzijnde gelegenheid pas bij Drachten. Ik stelde 
in mijn motie dus voor om een bewaakte parkeer-
plaats te realiseren bij Sallandse Kant. Tijdens de 
Motiemarkt bleek daar heel veel interesse voor te 
zijn. De raadsleden liepen mijn kraampje plat.  
De motie is uiteindelijk ook aangenomen.

De Motiemarkt is dus een uitstekende manier om een 
idee onder de aandacht van raadsleden te brengen. Ik 
wist wel van het bestaan af, maar ik realiseerde me 
pas wat het was toen ik wethouder Tjeerd Herrema 
ontmoette. Ik vertelde hem van mijn plan en hij wees 
me op de Motiemarkt. Ik heb me aangemeld maar 
hoorde niets meer. De vrijdag ervoor belde ik onge-
rust op en bleek ik niet op de lijst van deelnemers te 
staan. De griffie regelde toen nog een plekje voor me. 
Ik vind het een geweldig initiatief. En stiekem hoop ik 
ook betrokken te blijven bij de ontwikkelingen. Ik mag 
namelijk vanwege mijn knie geen vrachtauto meer 
rijden en heb dus geen baan. Maar ik zou best graag 
bewaker willen worden op die parkeerplaats!”

NA AM: Erik Jongerden
ORGANISATIE: privé

Erik Jongeren had het idee om in Almere een 
bewaakte parkeerplaats voor vrachtwagens te 
realiseren. In zijn motie riep hij op om zo’n 
parkeerplaats te vestigen op bedrijventerrein 
Sallandse Kant. 

31

BIJZONDERE BIJEENKOMSTEN

BEWA AKTE PARKEERPL A ATS
VOOR VR ACHT WAGENS

MOTIEMARKT

VOORWOORD  |  POLITIEKE PARTIJEN  |  OVER DE RAAD  |  MOTIEMARKT  |  BEWONERS  |  ONDERZOEK  |  COMMUNICATIE  |  DE RAADSGRIFFIE  |  RAADSACTIVITEITEN  |  BIJLAGEN



BEHOUD DAL VRIJ-ABONNEMENT
“Met het Dal Vrij-abonnement waarmee 65-plusser 
voor een vast bedrag van 125 euro het hele jaar in de 
regio konden reizen met de bus. De nieuwe vervoerder, 
AllGo, stopt met het voordeel voor 65-plussers. Dat 
vinden wij niet fair. Zeker omdat er voor jongeren wel 
een voordeelregeling is. De wethouder houdt voet bij 
stuk. Die geeft er geen prioriteit aan. Mijn motie riep 
op om toch tot een abonnement voor senioren te 
komen. De raadsleden die langs mijn kraampje 
kwamen toonden echt wel interesse, maar toen het 
puntje bij het paaltje kwam, kreeg mijn motie geen 
meerderheid. Ik verbaas me daar echt over. Ik vind het 
ook haaks staan op het parkeerbeleid. De gemeente 
wil graag dat Almeerders veel van het openbaar 
vervoer gebruik maken, maar nu zullen veel 65-plus-
sers de bus niet pakken. Ik kan mezelf niets verwijten. 
Ik heb gedaan wat ik kon, de griffie hielp me uitstekend 
bij het opstellen van een motietekst. Maar de raads-
leden beseffen kennelijk niet welke gevolgen het voor 
ouderen heeft. Misschien is de werkdruk te groot. 
Maar uiteindelijk vonden ze het kennelijk niet belang-
rijk genoeg.”

NA AM: Wim Kanis
ORGANISATIE: privé

Voor Wim Kanis was het een doorn in het oog  
dat met het verdwijnen van busmaatschappij 

Connexxion ook het Dal Vrij- 
abonnement voor 65-plussers 

verdween. In zijn motie pleitte 
hij voor behoud van dit 

abonnement.

32

BIJZONDERE BIJEENKOMSTEN

MOTIEMARKT

BEHOUD DAL VRIJ-ABONNEMENT

VOORWOORD  |  POLITIEKE PARTIJEN  |  OVER DE RAAD  |  MOTIEMARKT  |  BEWONERS  |  ONDERZOEK  |  COMMUNICATIE  |  DE RAADSGRIFFIE  |  RAADSACTIVITEITEN  |  BIJLAGEN



KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE 
“Als ik op vakantie ga geniet ik vooral van de kunst. 
Je ziet in het buitenland ook vaak prachtige muur-
schilderingen. Mijn vrouw maakt daar graag foto’s 
van. In Almere leek die cultuur een aantal jaar 
geleden ook voet aan de grond te krijgen, maar het 
verdwijnt steeds meer en dat is zonde. En waar het 
nog te zien is, komen meestal maar weinig mensen. 
Waar wij ons over verbazen is dat niemand er actie 
op onderneemt. Men wijst naar elkaar en niemand 
pakt verantwoording. Ondertussen verpaupert die 
mooie kunst en die muurschilderingen.

Mijn motie riep op om alsjeblieft weer geld uit te 
trekken hiervoor. Natuurlijk is er een aantal partijen 
die geen geld voor kunst over hebben, maar geluk-
kig werd de motie wel aangenomen. Het is dan wel 
een klein beetje jammer dat ik daarna helemaal niets 
hoor. Eerst werd gezegd dat ik binnen twee weken 
een terugkoppeling zou krijgen en dat verwacht je 
dus ook. Maar dat gebeurde niet. Hopelijk hoor ik 
nog iets.”

NA AM: Ron Reijnders
ORGANISATIE: privé

De kunst in openbare ruimtes neemt af, of  
verkeert in slechte toestand. Almeerder  
Ron Reijnders ziet het met lede ogen aan.  
Hij wil dat de raad meer aandacht en geld  
geeft aan kunst. Vooral in de openbare ruimte.
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VOORZIENINGEN VOOR SLECHTZIENDEN 
“We stonden als Oogvereniging op de Motiemarkt 
omdat we als slechtzienden in de stad best vreemde 
situaties tegenkomen: geleidelijnen die plotseling 
ophouden, losstaande fietsen waar we tegenop 
lopen en een slecht leesbare website. Een bestuurs-
lid van ons had gehoord dat er zoiets als een  
Motiemarkt bestond. Ik ben zelf een keer aanwezig 
geweest bij de Politieke Markt en had ook op de 
website informatie gezocht. We hebben veel bereikt, 
want de raadsleden waren zeer geïnteresseerd in 
ons verhaal. Dat verraste ons en waren we blij mee. 

Er is inmiddels afgesproken dat de voorzieningen 
geïmplementeerd gaan worden. Of dat ook gaat 
gebeuren is natuurlijk afwachten, dat kan ook niet 
van vandaag op morgen. Het gaat om de lange 
termijn. Maar dat is niet erg. We vonden overigens 
de situatie in de gang waar de motiekraampjes 
stonden wel erg chaotisch. We stonden daar eerst 
maar een beetje ongemakkelijk te staan, totdat de 
loop erin kwam. Het is goed dat we ons op de 
Motiemarkt hebben laten zien. En het leuke is dat ik 
nu ook een aantal raadsleden ken. Dan hoor ik een 
stem en dan denk ik: hè, ik weet wie dat is. Die stem 
herken ik!”

NA AM: Robert Lippinkhof
ORGANISATIE: Oogvereniging
AL S: Lid

De voorzieningen die er in Almere zijn, laten te 
wensen over. Daarom stond de Oogvereniging 
tijdens de Dag van de Democratie op de Motie-
markt om aandacht voor verbetering te vragen. 
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QUOTES

500
2017

POLITIEKE MARKTEN IN ALMERE

INTERVIEWS, GEDACHTEN, COLUMNS, FEITEN EN CIJFERS, GESPREKKEN, GEDICHTEN EN ...

Op 30 november 2017 organiseerde de gemeente-
raad haar 500ste Politieke Markt. Ter gelegen-
heid van deze bijzondere gebeurtenis is een 
filmpje gemaakt over 500 Politieke Markten  
en een Quotes 500 met Quotes, interviews, 
gedachten, columns, feiten en cijfers, gesprek-
ken en gedichten over de Politieke Markt.

30 NOVEMBER: 500STE POLITIEKE MARKT
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De raadszaal, afgebroken 
en in de steigers.

De gang van de fractie-
kamers wordt verbreed.

Het nieuwe plafond van 
de raadszaal.

De eerste plenaire vergadering na het reces vond op 21 septem-
ber plaats op het stadsbeheerplein. Daarna zouden de plenaire 
vergaderingen gaan plaatsvinden in de Burgerzaal
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VERBOUWING STADHUIS

In de 
zomer van 2017 

is gestart met de verbou-
wing van de vergaderkamers, 

fractiekamers en de raadszaal. 
De tweede helft van 2017 is daarom 
vergadert op andere locaties in het 
stadhuis. De plenaire vergadering 

vond plaats in de Burgerzaal. 
De verbouwing duurt nog 

tot maart 2018.
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Op de foto van links naar rechts: twee gastspelers, Ulysse Ellian (VVD), Bastiaan Malotaux (CDA), 
Marcel Benard (ChristenUnie), Jerzy Soetekouw (PvdA) en David Kok (griffie, met zoon).

Op 17 juni speelden een aantal 
raadsleden en fractieassistenten 
namens de gemeenteraad mee 
met het Nederlands Kampioen-
schap zaalvoetbal voor gemeen-
teraden van 100.000+ gemeenten. 
In de poulefase werd gewonnen 
van Deventer, Tilburg, Haarlem-
mermeer en Utrecht.  
Als groepswinnaar speelde 
Almere in de halve finale tegen 
Amersfoort. Deze wedstrijd met 
1-0 gewonnen. In de finale 
troffen de spelers van de  
Almeerse gemeenteraad Haar-
lemmermeer aan, de winnaar 
van twee jaar geleden. Almere 
was met 4-2 te sterk voor de 
regerend kampioen.

Bij de eerste prijs hoort een prijs 
van 2.500 euro voor een goed 
doel. Dit is geschonken aan 
Stichting Wensjes. Deze organi-
seert activiteiten om Almeerders 
uit hun isolement te halen en 
weer mee te laten doen in de 
maatschappij. Omdat Almere het 
toernooi heeft gewonnen mag de 
gemeente het over twee jaar in 
Flevoland organiseren
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RAAD VAN ALMERE NEDERLANDS KAMPIOEN
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DE RAAD IN HET NIEUWS

Deze berichten zijn gepubliceerd op de websites van Omroep Flevoland, Almere Vandaag en Almere Deze Week.
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BEWONERS
BIJ DE RAAD
VAN ALMERE
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Voor burgers, of organisaties 
bestaat de mogelijkheid om 
- voorafgaand aan de carrousel - 
de raadsleden toe te spreken. 
Daar wordt geregeld gebruik 
van gemaakt. Hoe kijken de 
insprekers op hun betoog terug?

Ik wilde de raadsleden toespreken omdat ik vind 
dat het hele mooie gebied waar de Floriade gaat 
komen, om zeep wordt geholpen. Ik woon zelf  
in Haven en ik merk dat veel mensen het ver-
schrikkelijk vinden wat er gaande is. Daarom 
vond ik het belangrijk om in te spreken. Ik wist 
dat ik vijf minuten inspreektijd had en die heb ik 
ook gebruikt. Het ene raadslid luisterde aan-
dachtig, waar een ander maar wat deed.  
Sommige reacties verbaasde me. Dan dacht ik 
‘ach mens, je kletst maar wat’. Sommige raads-
leden spraken we na afloop aan en ik heb later 
op het stadhuis nog een gesprek gehad met 
wethouder Herrema. Inmiddels is mijn hoop 
vervlogen dat de Floriade stopt. Maar ik ben wel 
heel blij dat ik mijn stem heb laten horen. De 
begeleiding van de griffie was daarbij meer dan 
uitstekend. Ik kreeg direct antwoord op mijn 
vragen en wist wat er van me verwacht werd.

NA AM: Ellen Stel 
INSPREKER OVER: Floriade en bomenkap 
AL S: Privé persoon

Hoe kijkt een aantal insprekers 
op hun betoog terug?
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Willen we het stadscentrum van Almere levendig 
houden dan is het noodzakelijk dat er 5.000 tot 
10.000 bewoners bijkomen in het centrum. Er zijn 
plannen om meer woningen te bouwen en één 
daarvan is een flat op het huidige parkeerterreintje 
bij de Voetnoot. Ik gebruikte het recht om in te 
spreken om de raadsleden op het belang te 
wijzen dat dit project doorgaat. Een stadscentrum 
is méér dan alleen maar winkels. Er moeten ook 
mensen rondlopen, dat zorgt voor reuring. En 
daar zorgen de bewoners voor. Als voorzitter van 
de OVSA maak ik vaker gebruik van het recht om 
in te spreken. Ik begrijp namelijk heel goed dat 
raadsleden heel veel ambtelijke stukken moeten 
lezen, over verschillende onderwerpen.  
Ze kunnen niet alles weten. Het is dan goed dat ik 
de kans krijg om ze als inspreker in de ogen te 
kijken en ze heel kort het belang uit te leggen van 
zo’n woonfunctie. Het heeft ook wel gewerkt,  
wat het plan is er doorheen gekomen.

NA AM: Martin Ort
INSPREKER OVER: Bouw parkeerterrein 
bij Voetnoot
AL S: voorzitter OVSA (Ondernemers-
vereniging Stadscentrum Almere)

Ik volg de Almeerse politiek al lange tijd kritisch 
en ik heb regelmatig gebruik gemaakt van mijn 
recht om in te spreken. Ik weet dus hoe het werkt 
op het stadhuis en de griffie hoefde me wat dat 
betreft niet veel uit te leggen. Voor wat betreft de 
Cultuurontwikkelingen was ik bij de eerste car-
rouselbespreking één van de negen insprekers. 
Ik moet zeggen dat het weinig effect heeft gehad. 
Eén raadslid zei zelfs dat de gemeenteraad niet 
in kan gaan op individuele gevallen. Dat vond ik 
ergerlijk want dan is inspreken van nul en generlei 
waarde. Achter elke inspreker zit een structureel 
verhaal. En als er negen insprekers zijn dan is er 
sprake van een structureel verhaal. Ik denk dat de 
raadsleden behoorlijk vooringenomen zijn. De 
insprekers kunnen zeggen wat ze willen, maar is 
de raad bereid om objectief te luisteren? Maar 
goed: ik heb van mijn recht gebruik gemaakt. 
Maar ik weet zeker dat de raadsleden denken: 
‘daar heb je die Van Rooij weer!'

NA AM: Marc van Rooij 
INSPREKER OVER: Cultuurontwikkelingen
AL S: Privé persoon

INSPREKERS OPNIEUW AAN HET WOORD
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Ik heb ingesproken namens het Burgercollectief FloriadeAnders 
in de discussie over de Floriade. Doel van het inspreken is de 
enorme financiële Floriade risico's, kaalslag en onbehoorlijk 
bestuur kenbaar te maken aan de raad, en alternatieven aan te 
dragen. Bovendien: vastlegging, mocht het ooit tot een raads-
enquête over de Floriade verliezen en gang van zaken rond de 
Floriade komen. Je hoopt dat er iets gedaan wordt met onze 
aanbevelingen. Helaas, na mijn inspraak is er geen enkele vorm 
van terugkoppeling meer geweest. Niet vanuit de politiek en niet 
vanuit de griffie. Ik denk dat veel oppositiepartijen delen van 
onze adviezen hebben overgenomen. Maar dat is uiteindelijk niet 
terecht gekomen in het collegebeleid. Sterker: op de financiële 
overzichten van de Floriade is nooit gereageerd en de inrichting 
van de Floriade Woonwijk heeft eerder meer scherpe kantjes 
gekregen dan wenselijk. Wij zien veel onbehoorlijk bestuur en 
dat is alleen nog maar erger geworden, zoals misbruik van het 
Almere DEZE WEEK-logo in de Floriade krant. Wij vinden dat de 
gemeente de bevolking adequaat moet informeren over de 
impact en vervolgens raadplegen over zo’n mega-project. Daar 
zou een referendum een goed middel voor zijn, hetgeen helaas 
niet heeft plaatsgevonden. Toch zullen wij ook in de toekomst 
blijven inspreken, zodat er complete informatie is over de 
consequenties voor raad, pers, publiek en de uitzending.

NA AM: Gert-Jan Mensink 
INSPREKER OVER: Floriade en woonwijk
AL S: lid Burgercollectief Almere FloriadeAnders

Bij onze stichting kwam een ex-Almeerse die vanuit het 
buitenland weer in de stad wilde gaan wonen. Deze 
vrouw liep tegen een muur van regels en bepalingen op. 
Ze liep ambtelijk tegen verschillende dichte deuren op. 
Ze kreeg geen huis, geen regelingen, geen hulp. Zonder 
bijbedoelingen: ze kreeg niet de hulp die bijvoorbeeld 
een asielzoeker wel krijgt. Er bestaan gewoon geen 
regels voor. Toen op de Politieke Markt gesproken werd 
over de dak- en thuislozen in de stad besloot ik dit 
verhaal als inspreker aan de raadsleden te vertellen. 
Eigenlijk vind ik dat er op het stadhuis een loket zou 
moeten komen voor dit soort ‘probleemgevallen’. 
De raadsleden reageerden heel begripvol en van de 
wethouder kreeg ik zelfs een visitekaartje zodat ik altijd 
contact met hem kon opnemen. Maar eigenlijk heb ik 
daarna niets meer vernomen. Er is nog wel contact 
geweest met de PvdA maar ik vond dat toch wel opmer-
kelijk. Ik bezoek vaker de Politieke Markt en mij valt  
op dat veel kwesties uiteindelijk doodbloeden. Mijn 
inspreekbeurt heeft uiteindelijk geen effect gehad, maar 
ik ben toch blij dat ik het gedaan heb. Elk moment dat je 
kan benutten om op te komen voor mensen die het 
minder goed hebben, moet je aanpakken.

NA AM: Maurice Koreman
INSPREKER OVER: Dak- en thuislozen
AL S: Lid WoW! Almere

INSPREKERS OPNIEUW AAN HET WOORD
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Ik heb ingesproken omdat mijn huis recht tegen-
over het Oranjehuis in Poort staat. Eigenlijk ben 
ik, met mijn twee buren, het meest gedupeerd. Ik 
had veel vertrouwen dat mijn boodschap gehoor 
zou vinden. Het Oranjehuis heeft duidelijk gevolgen 
voor ons woonplezier en de manier waarop wij 
stroom opwekken. De raadsleden luisterden 
geïnteresseerd. Maar dat vertrouwen werd al 
snel minder. We lopen al twee jaar te strijden en 
dat heeft me veel energie en stress gekost.  
Toen ik na mijn inspreekbeurt niets meer hoorde, 
voelde ik me niet serieus genomen. Alles bloedde 
dood. Ik hoorde niets meer van de politiek en 
niets meer van de griffie. Alleen Chris Jansen van 
de PVV bekommerde zich om ons. Hij is nog 
steeds met ons begaan.

NA AM: Nico Heijnen
INSPREKER OVER: Oranjehuis
AL S: Privé persoon

Het was niet de eerste keer dat ik als inspreker 
aanwezig was. Ik vind het belangrijk om namens 
Almeerse Wind mijn stem te laten horen. Dat 
recht heb je en moet je ook pakken, vind ik. En het 
heeft nut gehad, want dat park komt er. Ik weet 
dat raadsleden een zeer drukke agenda hebben  
en dat ze ook niet altijd alle informatie tot zich 
kunnen nemen. Door in te spreken kan ik mijn 
expertise delen en dat wordt ook wel op prijs 
gesteld. Inherent aan het systeem vind ik het 
spijtig dat je als inspreker - na de spreektijd - 
geen gelegenheid hebt om verdere nuances aan  
te brengen. Want nadat ik heb ingesproken hoor ik 
raadsleden uitlatingen doen die nog steeds nadere 
nuance behoeven. Daarvoor is geen ruimte.  
Maar ja: ergens moet een grens getrokken worden. 
Waar houdt het anders ook op? De drempel om in 
te kunnen spreken vind ik overigens voldoende 
laag. De ondersteuning is prima.

NA AM: John van Diepen
INSPREKER OVER: Windmolenpark Pampus
AL S: Lid Almeerse Wind

INSPREKERS OPNIEUW AAN HET WOORD
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Als het over bomenkap gaat, heb ik dikwijls men 
stem laten horen als inspreker. Vanuit de stichting 
hebben we daar belang bij. Het is een democra-
tisch recht waar we gebruik van willen maken. 
Om die reden zijn we ook een burgeractiviteit 
gestart en waren we aanwezig op de Motiemarkt. 
Al die moeite heeft volgens mij ook wel wat 
opgeleverd. Vooral GroenLinks stond aan onze 
kant. Mede door onze inspanning is er een wijzi-
ging geweest. Als in een straat één bewoner geen 
bomen wil, gaat niet het hele circus in werking. 
Voortaan worden bomen zoveel mogelijk in tact 
gelaten en ik vind dat pure winst. Ook is er nu een 
website waarop te zien is waar gekapt kan wor-
den. Het is nog niet helemaal naar tevredenheid, 
maar het begin is er. Inspreken is de meest 
directe vorm van democratie en levert mijns 
inziens ook het meeste op.

NA AM: Henk Oostrom
INSPREKER OVER: Bomenkader
AL S: Lid stichting Groenbehoud Almere

Het was voor mij zeker niet de eerste keer dat ik 
als inspreker tegenover de gemeenteraad stond. 
Ik wist dus wat me te wachten stond en ik wist ook 
dat de begeleiding vanuit de griffie heel goed is. 
Ze hielpen me van tevoren met het opstellen van 
de tekst. Precies wat je mag verwachten, eigen-
lijk. Ik sprak in omdat het bestemmingplan voor 
de Buitenvaart op de agenda staat. Als voorzitter 
van de Tuindersvereniging wil je dan natuurlijk 
jouw kant van het verhaal laten horen. En dat 
heeft ook zeker zin gehad. De VVD trok een 
amendement in dat voor ons heel nadelig was. Dat 
is het maximale wat ik bereiken kon en daar ben ik 
tevreden mee. Het is een recht om in te spreken, 
dus maak ik daar ook gebruik van. Als er volgende 
keer weer iets op de agenda staat, zal ik opnieuw 
inspreken.

NA AM: Hans Goudriaan
INSPREKER OVER: bestemmingsplan ‘Agrarisch 
gebied Buitenvaart’
AL S: Voorzitter Tuindersvereniging

INSPREKERS OPNIEUW AAN HET WOORD
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ONDERZOEKT
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GRIP OP GROND
Rekenkameronderzoek 

naar inzicht in aannames

REKENKAMER
46

Het rapport van de rekenkamer is op 9 en 23 maart 2017 
besproken tijdens de Politieke Markt. Het rapport leest u hier. 

De Rekenkamer heeft in 2017 het volgende 
onderzoek uitgevoerd:

REKENKAMERONDERZOEK 
‘GRIP OP GROND’ (2017)
De rekenkamer van de gemeenteraad van 
Almere heeft onderzoek gedaan naar de 
grondexploitaties, in het bijzonder naar 
de aannames in de grondexploitaties en 
het MPGA (het Meerjaren Programma 
Grondexploitaties Almere). De reken-
kamer constateert dat de wijze van 
presentatie van de gegevens de gemeen-
teraad nog onvoldoende in staat stelt de 
juiste vragen te stellen over en naar 

aanleiding van het MPGA. Het ontbreekt 
aan een inzichtelijke presentatie van 
aannames met bijbehorende onder-
bouwing. Zolang dat inzicht ont-
breekt, is zowel de controle als de 
sturing op de wenselijke ontwik-
keling van de stad suboptimaal. 
Dat is op dit moment het geval, 
want de controle op de aan-
nemelijkheid van de aannames 
wordt onvoldoende gefaciliteerd. 
En daarmee onthoudt het  
gemeentebestuur zichzelf van een 
zo betrouwbaar mogelijk inzicht in 
de financiële gezondheid van het 
grondbedrijf. 

De rekenkamer wil met dit onderzoek 
bijdragen aan het vergroten van ‘grip op 
grond’. Om meer houvast te krijgen heeft 
de rekenkamer een aantal aanbevelingen 
gedaan: 
•  Maak gebruik van een openbare oplegger 

voor het MPGA
•  Zorg voor aansluiting tussen de pro-

grammabegroting en de programma-
rekening

•  Beperk de planningshorizon tot tien jaar

•  Maak een bredere risicoanalyse
•  Stel een dynamisch dashboard op dat 

inzicht geeft in de belangrijkste aannames 
in het MPGA in relatie tot relevante 
gegevens, trends en ontwikkelingen 

•  Installeer een volggroep grondbedrijf
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MEDIA

BEELDEN RAADSVERGADERING

48

Alle informatie van de gemeente-
raad is te vinden op de website: 
gemeenteraad.almere.nl. Daar-
naast is de raad actief op Twitter en 
Facebook. De laatste twee kanalen 
hebben het afgelopen jaar een 
mooie groei in volgers gezien, zelfs 
de grootste groei van sociale 
mediakanalen van gemeenteraden 
in Nederland. Een overzicht van de 
belangrijkste cijfers vindt u in de 
infographic.

Naast deze online kanalen, verstuurt 
de gemeenteraad elke week een 
e-mailnieuwsbrief naar ongeveer 
1.300 geïnteresseerde inwoners van 
Almere en staat er elke week dat er 
een Politieke Markt is een raads-
pagina in de Almere Deze Week.

Omdat door de verbouwing de raads-
vergaderingen niet live konden 
worden uitgezonden, werden alle 
vergaderingen opgenomen en later 
ge-upload naar het RaadsInformatie-
Systeem. Omdat dit in het begin wat 
langer duurden, maar de beelden bij 
de raadsgriffie wel al voorhanden 
waren, is besloten om de vrijdag na 
de vergadering de beelden al via het 
Youtubekanaal van de gemeenteraad 
te delen.

Tijdens de raadsvergaderingen is 
daarnaast geëxperimenteerd met 
Facebook live: via de Facebookpagina 
van de gemeenteraad werd de verga-
dering live gestreamd. Omdat dit 
relatief weinig kijkers opleverde, 
heeft dit experiment maar twee keer 
plaatsgevonden. 
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SOCIAL MEDIA
49

50.000
1 2 3

FACEBOOK
WWW.FACEBOOK.COM/RAADVANALMERE

TWITTER
@RAADVANALMERE

WEBSITE
WWW.GEMEENTERAAD.ALMERE.NL

1.475

350.000

4.523

400

30.000 133.500

±2min. 41%

Aantal pagina likes Aantal volgers

Gemiddeld aantal
unieke bezoekers
per jaar

Duur van een bezoek De bounce rate
(geen interactie) 

De meeste mensen 
hiervan klikken 
direct door naar
het Raads- 
informatie-
systeem

‘Vaste’
bezoekers 

8 van de 15
best bezochte
pagina’s

Pageviews

Een
pagina
van een
politieke
partij

Demografie volgers

weergaven van 
onze berichten

Demografie volgers

Weergaven
per dag met
tweets

Interactie 
ratio

Leeftijdsopbouw volgers

Top 3 bereik berichten 

Motiemarkt! 
7 oktober

Dag van de
democratie
7 oktober

Onderzoek
communicatie 
gemeenteraad
26 juni

13
-1

7

0,5%
6%

8%

21%19% 22%

9%

21%

18
-2

4

25
-3

4

25-34 35-44 

2013

2.212

4.523

2017

45-54

35
-4

4

45
-5

4

55
-6

4

65
+

 2016  1.275

 2
01

5
 2

01
7

45%

55%
55%

45%

Man

M

V

Man

Vrouw

Vrouw

+21%

-17%

1,35

+7,23%

53%

26%24%
30%

9 13 14 12

10 8 8 9 4
53

3

VOORWOORD  |  POLITIEKE PARTIJEN  |  OVER DE RAAD  |  MOTIEMARKT  |  BEWONERS  |  ONDERZOEK  |  COMMUNICATIE  |  DE RAADSGRIFFIE  |  RAADSACTIVITEITEN  |  BIJLAGEN



In september start 
Bart Buijs met het 
volgen van de 
gemeenteraad. Zijn 
eerste blog schrijft 
hij over het waarom:

Het Almeerse Stadhuis wordt flink verbouwd. 
Ditmaal niet Burgerzaken, de spreekkamers of 
kantoren. Nee, ditmaal is het domein van de politiek 
aan de beurt: de Raadszaal, de fractiekamers, 
vergaderruimtes en wandelgangen. Overal waar 
politiek, bestuur en stad elkaar ontmoeten. Deze 
verbouwing is er niet voor het stadhuis, maar voor 
de stad. Voor een nog betere werking van de bijzon-
dere vorm van democratie, zoals wij die in Almere 
kennen.

Maar hoe is dat democratisch proces in ons Almere 
dan bijzonder? En waarom wordt er zo ingrijpend 
verbouwd? Wat doen de raadsleden, ambtenaren en 
bestuurder in het halve jaar dat hún werkgebied 
overhoop ligt? Komt het werk niet in gevaar, kunnen 
onze vertegenwoordigers nog wel toezien op wat het 
stadsbestuur doet? En kunnen wij als burgers er 
nog wel bij?

OBSERVEREN
Morgen, 21 september 2017, bezoek ik de eerste 
Politieke Markt Almere na het zomerreces om te 
observeren wat er gebeurt. Niet alleen ben ik 
razend benieuwd hoe de politiek zich gaat redden 
tijdens de verbouwing, vooral ben ik geïnteresseerd 
hoe iedereen samenwerkt om het allemaal mogelijk 
te maken. Politici, bestuuders, maar ook facilitair 
medewerkers, de pers en bezoekers. Omdat ik wil 
weten hoe het politieke bedrijf in Almere werkt en 

omdat er geen mooier moment is om dat te doen 
dan nu: als het stadhuis op de schop gaat en alle 
deuren open zijn. Mijn queeste gaat veel verder dan 
het volgen van de verbouwing, ik wil doordringen tot 
de ziel van het politieke bedrijf in onze stad. Vast-
stellen wie welke rol heeft en hoe die wordt vervuld. 
Weten hoe het proces gaat en hoe onze stem -die 
van de burger en ondernemer- gestalte krijgt in 
onze stedelijke politiek.

DOEN
Het Presidium van de Almeerse Gemeenteraad vond 
het een erg goed idee: een kritische Almeerse 
fotograaf-schrijver die objectief en vanaf de zijlijn, 
vanuit vogelvlucht of juist kikvorsperspectief het 
hele politieke bedrijf in Almere volgt en daar onaf-
hankelijk verslag van doet. Zo goed, dat ze er een 
vergoeding voor beschikbaar stelden en dat maakt 
het mogelijk om er een structureel project van te 
maken. Vrijwel elke week -als er politiek bedreven 
wordt- observeren, analyseren en documenteren.  
Of vaker per week, als er aanleiding toe is, zoals op 
7 oktober de Dag van de Democratie. In elk geval zo 
goed als elke week een verslag op DagAlmere. Ik ga 
er een half jaar mee door, tot aan de installatie van 
de nieuwe raad, eind maart 2018. Om te ontdekken 
wat ons bijzonder maakt, waar onze kracht ligt en 
wie het doen. Alle verhalen van Bart Buijs zijn te 
lezen op dagalmere.nl

GEMEENTERAAD BLOG
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Bekijk alle verhalen van 
Bart op dagalmere.nl
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Bijna elke donderdag zijn er wel 
journalisten van Almere Deze Week 
en Omroep Flevoland aanwezig bij de 
Politiek Markt. Op 5 oktober werd de 
programmabegroting uitgereikt aan 
de gemeenteraad. Door de grote 
opkomst in de Burgerzaal, en het feit 
dat door de verbouwing er even geen 
persstoelen opgesteld waren, was er 
geen plek voor twee journalisten van 
de Almere Deze Week. Zij gingen 
daarop demonstratief op de grond 
zitten. Het trok de nodige aandacht. 
De week daarna waren de pers-
stoelen weer in ere hersteld.

PERS BIJ DE GEMEENTERAAD

PERS
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POSITIONERING GEMEENTERAAD ALMERE
1

Loïs Snijder

POSITIONERING
GEMEENTERAAD

ALMERE

Onderzoek naar 
de positionering van 
de gemeenteraad 
Almere in het Fonds 
Verstedelijking 
Almere

DE RAADSGRIFFIE
53

SAMENSTELLING RA ADSGRIFFIE
De gemeenteraad wordt ambtelijk 
ondersteund door de raadsgriffie. De 
griffier is de belangrijkste adviseur voor 
de gemeenteraad als het gaat om de 
werkwijze en de procedures. Onder 
leiding van de griffier ondersteunen de 
medewerkers van de raadsgriffie de raad 
en werken zij aan de raadsprogramma’s. 
Het doel is de besluitvorming in de 
gemeenteraad democratisch, efficiënt en 
doelgericht tot stand te laten komen.

DE GRIFFIE BESTA AT EIND 2017 
UIT 12 MEDEWERKERS:
Jan Dirk Pruim (griffier)
Boukje Elgersma (plaatsvervangend 
griffier / raadsadviseur)
Mirjam Drenthen (raadsadviseur)
Gert Jan Broer (raadsadviseur)
Linda Baan (raadsadviseur)
Robert-Jan Ritsema (raadsadviseur)
Barbara Miggelbrink (raadsaviseur)
Gijs Lindeboom (adviseur bedrijfsvoering)
David Kok (communicatieadviseur)
Marianne van der Veen (raadsondersteuning)
Lies-Anne Kramer (raadsondersteuning)
Robert Heersink (raadsondersteuning)

Van 11 september 2017 tot 26 januari 
2018 heeft stagiaire Loïs Snijder van de 
NHL Hogeschool een onderzoek gedaan 
naar de positionering van de gemeente-
raad bij regionale samenwerkingsver-
banden.
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DE RAADSGRIFFIE
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JAN DIRK PRUIM 
GRIFFIER

ROBERT-JAN RITSEMA
RAADSADVISEUR 

GERT-JAN BROER 
RAADSADVISEUR

DAVID KOK
COMMUNICATIEADVISEUR

LINDA BAAN
RAADSADVISEUR 

BOUKJE ELGERSMA
LOCO-GRIFFIER 

MARIANNE VAN DER VEEN 
RAADSONDERSTEUNING

BARBARA MIGGELBRINK
RAADSADVISEUR

LIES-ANNE KRAMER
RAADSONDERSTEUNING

ROBERT HEERSINK 
RAADSONDERSTEUNING

GIJS LINDEBOOM
ADVISEUR BEDRIJFSVOERING

MIRJAM DRENTHEN
RAADSADVISEUR
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(bedragen x 1.000) BUDGET UITGAVEN RESTBUDGET

Gemeenteraad 1.389                     1.396     -7 

    

Programmabudget Raad 342 308 34 

Prog. Onderzoeksbudget rekenkamer 51 55 -5 

Prog. Raadsonderzoek / -enquete 50 43 7 

Prog. Raadspannel / maatsch. Verken. 20 20 0 

Prog. Communicatie (voorl. en prom.) 71 76 -6 

Prog. Bijzondere adviezen 50 36 14 

Prog. Professionalisering / train. Raad 100 77 23 

Vergaderbudget Raad 267 375 -108 

Subtotaal Raad 1.998 2.079 -81 

Raadsgriffie 1.101                      1.139 -38 

Totaal resultaat Raadsgriffie 1.101 1.139 -38

Totaal Raad en Griffie 3.099 3.218 -119

Storting reserve Programmabudget Raad 34 -34 

VOORWOORD  |  POLITIEKE PARTIJEN  |  OVER DE RAAD  |  MOTIEMARKT  |  BEWONERS  |  ONDERZOEK  |  COMMUNICATIE  |  DE RAADSGRIFFIE  |  RAADSACTIVITEITEN  |  BIJLAGEN



RAADS-
ACTIVITEITEN 

DOOR HET
JAAR HEEN
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Op 19 januari 2017 is op initiatief van de ChristenUnie 
een ronde tafel georganiseerd met als onderwerp 
beschermd stadsgezicht. Marcel Benard van de Christen-
Unie legt uit waarom: “We hebben eind 2016 intensief 
gesproken over de bescherming van de kleuren in de 
Regenboogbuurt. Wij hebben toen voorgesteld om de 
buurt tot een beschermd stadsgezicht te maken. Dat 
was echter nog niet mogelijk omdat daarvoor eerst de 
monumentenverordening moest worden aangepast;  
nu wordt de bescherming bij de Welstandscommissie 
neergelegd. In de discussie rond de Regenboogbuurt 
kreeg ik de indruk dat veel bewoners en raadsleden 
dachten dat hiermee een kaasstolp over de wijk zou 
worden gezet. Dat er niks meer mag. Maar dat is niet 
wat ik ervan heb begrepen. Wij vonden dat het te snel 
werd afgeserveerd. Daarom hebben we tijdens de ronde 
tafel een deskundige uitgenodigd om de feiten voor de 
gemeenteraad op een rij te krijgen.” 

19 | RONDE TAFEL GESPREK |
BESCHERMD STADSGEZICHT 

Tijdens de Politieke Markt van 26 januari 2017 heeft op 
initiatief van de PvdA en Leefbaar Almere een consultatie 
van de raad plaatsgevonden over het concept sociale 
supermarkten. Doel van deze bespreking was de kennis van 
PvdA en Leefbaar Almere met de andere raadsfracties te 
delen, en om meningen en adviezen vanuit de raad mee te 
geven waar het college rekening mee kon houden bij de 
uitwerking van het raadsvoorstel over de sociale super-
markt later in 2017. Eén van de uitkomsten van de consul-
tatie op 26 januari 2017 was de behoefte van een aantal 
fracties aan meer informatie over bestaande sociale super-
markten in Almere en elders in het land. Om in deze infor-
matiebehoefte te voorzien, hebben de fracties van de PvdA 
en Leefbaar Almere op 17 mei jl. een miniconferentie 
georganiseerd over het concept sociale supermarkten. 

26 | EXPERIMENT | SOCIALE SUPERMARKT

JANUARI

RAADSACTIVITEITEN DOOR HET JAAR HEEN
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Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. 
Doel van deze wet is om zoveel mogelijk mensen met of zonder 
arbeidsbeperking werk te laten vinden. Hoewel de wet moge-
lijkheden biedt om niet alleen op handhaving van regels 
(controle) te zitten maar ook te kijken naar individuele behoef-
ten van bijstandsgerechtigden, gingen er stemmen op om meer 
ruimte te creëren voor een socialere bijstand: minder regels, 
meer bijverdienen, meer gebaseerd op vertrouwen dan op 
repressie. Vier gemeenten, te weten Utrecht, Groningen, 
Tilburg en Wageningen, zijn vervolgens met staatssecretaris 
Klijnsma in overleg gegaan over mogelijke experimenten.  
De PvdA, AP/OPA, D66, ChristenUnie, SP en GroenLinks waren 
van mening dat het beleid in Almere een goede richting opgaat, 
maar waren ook van mening dat het zinvol zou zijn om verder 
te kijken. Daarom organiseerden zij een ronde tafel om alle 
fracties van de raad te informeren over het onderwerp.  
De ronde tafel heeft als resultaat gehad dat er in juni een 
initiatiefvoorstel is geagendeerd in de gemeenteraad.

16 | RONDE TAFEL GESPREK |
EXPERIMENTEN REGELARME BIJSTAND

58

Tijdens de Politieke Markt van 9 februari is het agendaverzoek ‘Invloed 
gemeenteraad op woningprijzen (huur en koop)’ van de VVD en Leefbaar 
Almere geagendeerd. Daarbij werd beïnvloeding van woningprijzen 
gezien als één van de instrumenten die maken dat je de stad bent/wordt 
die je wilt zijn. Door meer kennis over bovenstaande zaken, beoogden de 
VVD en Leefbaar Almere dat toekomstige besprekingen van verschillende 
(terugkerende) onderwerpen zoals prestatieafspraken met woning-
corporaties, het MPGA en het grondprijsbeleid een meer politiek in 
plaats van juridisch/technisch karakter zullen krijgen. Daarnaast 
wensten de fracties met deze bespreking input te leveren voor de 
consultatie over de Omgevingsvisie/het Omgevingsplan in het voorjaar 
van 2017. Experimenteel aan deze bijeenkomst was dat de raad zowel 
een externe als – via het college – een ambtenaar uitnodigde voor een 
technische toelichting. Daarnaast is gebruik gemaakt van de digitale tool 
presenterswall waarmee raadsleden, bezoekers in de zaal en mensen 
vanuit heel Almere vragen konden stellen aan de twee sprekers. 

09 | EXPERIMENT | INVLOED GEMEENTERAAD
OP WONINGPRIJZEN (HUUR EN KOOP) 

RAADSACTIVITEITEN DOOR HET JAAR HEEN

FEBRUARI
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RAADSACTIVITEITEN DOOR HET JAAR HEEN

MAART

De VVD organiseerde op 2 maart een Ronde Tafelbijeenkomst over het verstevigen 
van het vestigingsklimaat voor internationals. Door goed internationaal onderwijs 
te bieden wordt de gemeente interessant voor expats en dat is weer gunstig voor 
het vestigingsklimaat van internationale bedrijven. “Veel mensen hebben, net als 
ik had, nog een achterhaald beeld van expats”, zegt raadslid Hilde van Garderen 
(VVD). “Het gaat al lang niet meer om alleen over hoog opgeleidemensen uit 
bijvoorbeeld India die het liefst in een duur appartement wonen. Het zijn veeleer 
jonge gezinnen die vanuit de hele wereld komen om een paar jaar in Nederland te 
werken. Internationale bedrijven geven daarbij aan dat goed internationaal onder-
wijs een belangrijke vestigingsfactor is. Datzelfde geldt voor huisvesting. In de 
wetenschap dat aanbod vraag schept, zou Almere zich daarmee kunnen profileren.” 
Omdat de VVD vond dat er nog veel onduidelijkheden waren omtrent internationals, 
heeft de partij tijdens de Ronde tafel zich laten informeren door deskundigen over 
het Deltaplan Onderwijs in de MRA. Van Garderen: “Tijdens de Ronde tafel hebben 
we goed kunnen inventariseren wat we in Almere nodig hebben en welke kansen er 
zijn. Daar gaan we als VVD mee aan de slag”.

02 | RONDE TAFEL GESPREK | VESTIGINGSKLIMAAT 
INTERNATIONALS IN ALMERE
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Voor de bespreking van het Rondje Weerwater werd  
op 6 april bij wijze van experiment gestart met een 
‘raadsinformatiebijeenkomst’ in het KAF. Een aantal 
belanghebbende partijen waren door het presidium 
uitgenodigd als ‘meespreker’ voor deze bijeenkomst. 
Aan hen werden vragen gesteld als: Wat vindt u van 

de visie voor het Rondje Weerwater? Wat is positief? 
Wat behoeft aandacht? De uitgenodigde ‘mee-
sprekers’ vormden een gesprekspanel van onder-
nemers en bewoners, waar de raad mee in 
dialoog kon. Door gebruik te maken van een open 
gespreksopstelling (geen ronde tafelgesprek) 
kon het aanwezige publiek ook in het gesprek 
betrokken worden. Twee weken later kon de 
gemeenteraad bij de inhoudelijke bespreking  
van het agendaonderwerp de input van de mee-
sprekers meenemen. 

06 | VERGADERING OP LOCATIE |
RONDJE WEERWATER

RAADSACTIVITEITEN DOOR HET JAAR HEEN

APRIL
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Op 20 april organiseerde de VVD een ronde tafelgesprek 
over de Duisenberg methode. Initiatiefneemster Irene 
van Hooff: “De Gemeentewet schrijft voor dat iedere 
gemeente jaarlijks begrotings- en verantwoordings-
stukken moet opstellen. Hoe de Planning & Control 
cyclus het beste ingericht kan worden, blijft echter  
een onderwerp van gesprek. Een manier om meer 
systematisch de begroting te behandelen is de Duisen-
berg-methode. Een werkwijze, genoemd naar Kamerlid 
Duisenberg, om op een gestructureerde manier de 
begroting en verantwoording te kunnen beoordelen. 
Niet alleen op inkomsten en uitgaven, maar ook op de 
effecten van beleid.” Tijdens de ronde tafel kregen alle 
aanwezige partijen van de heer Duisenberg een toelich-
ting op de methode. De ronde tafel heeft geleid tot een 
experiment op 22 juni.

20 | RONDE TAFEL GESPREK |
DUISENBERG METHODE

Naar aanleiding van berichtgeving over een taxioorlog bij station 
Almere Centrum heeft de VVD in april een vragenlijst uitgezet  
onder het raadspanel. De VVD vroeg zich af in hoeverre klanten 
bekend zijn met het feit dat keuzevrijheid bestaat ten aanzien van 
de keuze voor een taxi en dat taxi’s elkaar kunnen beconcurreren 
door verschillende prijzen te hanteren. Ook wilde de VVD van 
bewoners weten of chauffeurs van taxi’s in Almere zich bemoeien 
met de keuze van de klant. Van het raadspanel (1726) reageerde 
45% (784), daarnaast heeft een aantal leden de vragenlijst niet 
volledig ingevuld. Hiervan zijn er nog 12 meegenomen in de 
resultaten. Daarnaast is er nog een open link geplaatst op sociale 
media van de gemeenteraad (Facebook en Twitter). Deze open 
link is door 17 mensen volledig ingevuld. Dat maakt dat het totaal 
aantal respondenten van dit onderzoek 813 is.

Het onderzoek heeft geleid tot een aangenomen 
motie vreemd van de VVD om een bord te plaatsen 
bij de taxistandplaats Almere Centrum.

11| RAADSPANELONDERZOEK |
TAXIVERVOER ALMERE

RAADSACTIVITEITEN DOOR HET JAAR HEEN

APRIL

Bekijk alle resultaten 
van het onderzoek hier.
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Een aantal raadsleden heeft in 2017 met  
ondersteuning van de afdeling Onderzoek  
& Statistiek een verdiepingstraject in het 
Sociaal Domein uitgevoerd. Dit verdiepings-
traject heeft in mei als product een position 
paper opgeleverd. Doel van deze bijeen-
komst was om de raad in de gelegenheid  
te stellen zo veel mogelijk informatie te 
vergaren over dit onderwerp. In het onder-
zoek is literatuurstudie gedaan en zijn 

telefonische interviews afgenomen met 
gemeenten als Zaanstad, Leeuwarden, 
Eindhoven en Tilburg. Tijdens deze bijeen-
komst werden de resultaten van het onder-
zoek toegelicht met behulp van drie gast-
sprekers, waaronder als experiment ook 
een gastspreker via Skype. De bespreking 
werd uiteindelijk in november gevolgd door 
een experiment op de Politieke Markt. 

11 | EXPERIMENT | VERDIEPINGSTRAJECT SOCIAAL DOMEIN 

De indieners van deze burgeractiviteit wilden met 
de gemeenteraad in gesprek over de plaatsing 
van containerwoningen aan de Jozef Israëlslaan 
en de Thérèse Schwartzestraat. Hoewel het 
recent vastgestelde bestemmingsplan deze 
ontwikkeling mogelijk maakt maakten de indie-
ners van de burgeractiviteit zich zorgen over de 
maatschappelijk impact van de plaatsing van de 
containerwoningen aan de Jozef Israëlslaan en de 
Thérèse Schwartzestraat. Ze hadden het gevoel 
dat er onvoldoende rekening was gehouden met 
de negatieve effecten van de plaatsing van deze 
woningen en vroegen de gemeenteraad naar de 
mogelijkheden uit te zien naar een andere locatie. 
Naar aanleiding van de bespreking heeft de 
wethouder de raad toegezegd te kijken of er een 
klankbordgroep kan worden ingericht.

11| BURGERACTIVITEIT | CONTAINER-
WONINGEN TUSSEN DE VAARTEN

RAADSACTIVITEITEN DOOR HET JAAR HEEN

MEI

Tijdens de Politieke Markt van 26 januari 
2017 heeft op initiatief van de PvdA en 
Leefbaar Almere een consultatie van de 
raad plaatsgevonden over het concept 
sociale supermarkten. Hierbij bleek dat er 
behoefte was aan meer informatie. Daarom 
is op 17 mei een miniconferentie georgani-
seerd in de centrale hal van de Voetnoot. 
Hierbij waren zo’n zeventig gasten aanwezig 
vanuit de gemeenteraad en betrokken 
partijen en geïnteresseerden vanuit de 
stad. Tijdens de miniconferentie hebben  
vijf sociale supermarkten en vergelijkbare 

initiatieven uit Almere, Helmond, Rotterdam 
en Vlaardingen zichzelf gepresenteerd met 
een kort filmpje. Daarna was er een panel-
gesprek aan de hand van een aantal stellin-
gen waarop werd gereageerd door de 
sociale supermarkten en vanuit de zaal. 
Doel was niet om direct een politiek vervolg 
te geven aan deze bijeenkomst. De PvdA en 
Leefbaar Almere willen de kennis die zij 
hebben opgedaan wel benutten om hun 
standpunten te formuleren als de raad in de 
toekomst spreekt over een sociale super-
markt of daaraan gerelateerde onderwerpen.

17 | EXPERIMENT | MINICONFERENTIE SOCIALE SUPERMARKTEN
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De studiedagen in 2016 maakten duidelijk 
dat het goed is trends en ontwikkelingen te 
kennen. Trends kun je namelijk niet tegen-
gaan of afdwingen, wel faciliteren. Met deze 
gedachte in het achterhoofd is het idee 
gegroeid een speciale avond te wijden op  
de politieke markt aan ‘welke trends en 
ontwikkelingen raken Almere’. Na het 
zoeken naar een gepaste vorm is er voor 
gekozen om op 8 juni twee sprekers 
vanuit hun eigen kennis en ervaring 
hun licht laten schijnen op voor-
noemde vraag. Dit waren Gerhard 
Dekker van de dienst Onder-
zoek&Statistiek en Gerard 
Marlet van Atlas voor gemeen-
ten. De bijeenkomst voldeed 
helaas niet aan de verwachtin-

gen. Zo zal voor een volgende keer gekozen 
worden voor een andere werkmethode, 
waarin beter nuances kunnen worden 
aangebracht. 

In het kader van de datagedreven overheid, 
heeft de gemeenteraad op 9 juni gesproken met 
Arre Zuurmond (Ombudsman) over de informa-
tisering in het openbaar bestuur. De doelstelling 
van de bijeenkomst was om het gesprek aan te 
gaan over de verschillende afwegingen die de 
raad kan maken bij het gebruik maken van data, 
met daarbij aandacht voor de aspecten privacy 
en dienstverlening. 

8 | EXPERIMENT | KENMERKEN VAN DE STAD

9 | RAADSLEDENACADEMIE |
DATAGEDREVEN OVERHEID

RAADSACTIVITEITEN DOOR HET JAAR HEEN

JUNI

Bekijk hier een filmpje van de heer 
Zuurmond over de bijeenkomst
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De Tweede Kamer heeft in februari voor een 
initiatiefvoorstel van D66 gestemd om de wietteelt 
te reguleren. Met dit voorstel is het de bedoeling 
om de wet zo aanpassen dat naast de verkoop en 
het gebruik van hennep en hasjiesj nu ook de teelt 
gereguleerd wordt. De SP, PvdA en D66 organi-
seerden een ronde tafel omdat zij wilden dat 
Almere op deze kansen inspringt en een actieve 
houding zou aannemen in beleid hieromtrent. 
Tijdens de ronde tafel hebben diverse sprekers de 
mogelijkheden omtrent innovatie en cannabisteelt 
toegelicht en is ingegaan op de kwestie van  
veiligheid. Op 09 november hebben de drie partijen, 
samen met AP/OPA een motie vreemd ingediend 
omtrent dit onderwerp. Deze motie is niet  
aangenomen.

Op 15 juni werd de Citymarketing strategie 
Almere 2017-2023 besproken door de 
gemeenteraad. Omdat deze strategie is 
opgesteld met diverse partners uit de stad, 
is er voor gekozen om, bij wijze van experi-
ment, deze bespreking ook met deze 
partners te voeren. Vooral omdat deze 

partners de strategie uit moeten gaan 
voeren. De bijeenkomst leidde tot een 
betrokken gesprek en zorgde ervoor dat 
raadsleden beter geïnformeerd waren, 
omdat de partners een goed beeld konden 
geven van waarom welke keuzes gemaakt 
waren. 

15 | RONDE TAFEL GESPREK | 
KANSEN VOOR ALMERE

15 | EXPERIMENT | BESPREKING CITYMARKETING STRATEGIE 
ALMERE 2017-2023

RAADSACTIVITEITEN DOOR HET JAAR HEEN

JUNI
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Naar aanleiding van de ronde tafel van 16 februari over regel-
arme bijstand, hebben D66, GroenLinks, ChristenUnie, AP/OPA, 
PvdA, Fractie van Dijk en SP een initiatiefvoorstel geschreven 
dat op 15 juni voor het eerste op de Politieke Markt werd 
besproken. De partijen gaven hierbij aan dat diverse gemeenten 
experimenten willen uitvoeren voor een socialere bijstand.  
Zij zetten vraagtekens bij de effectiviteit van de dwang die is 
opgenomen in de nieuwe Participatiewet. De gemeenten willen 
om te experimenteren gebruik maken van het experimenteer-
artikel 83 uit de Participatiewet. Het Rijk stelt daarbij echter 
diverse eisen waaraan deze experimenten moeten voldoen en 
slechts 25 gemeenten mogen meedoen aan de experimenten in 
het kader van de Participatiewet. De indieners van het initiatief-
voorstel stelden de gemeenteraad daarom voor om in Almere 
voor een experiment te kiezen binnen de huidige wetgeving.  

Op 29 juni is het initiatiefvoorstel met 
een meerderheid door de gemeenteraad 
aangenomen.

15 | INITIATIEFVOORSTEL | EXPERIMENTEN 
REGELARME BIJSTAND 

RAADSACTIVITEITEN DOOR HET JAAR HEEN

JUNI

Lees hier het initiatief-
voorstel.

Op 15 juni ontving vice voorzitter Ellentrees Müller-Klijn uit handen 
van de heer van Koetsveld van Ankeren een petitie die oproep om de 
spitsbuslijnen 153-155 te behouden. Door de nieuwe aanbesteding van 
het openbaar vervoer zijn deze lijnen komen te vervallen. De gemeente-
raad heeft de petitie voor kennisgeving aangenomen en doorgestuurd 
naar het college van burgemeester en wethouders. 

15 | PETITIE | “SPITSBUSLIJNEN 153-155 
MOETEN BLIJVEN”
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Fintech is een opkomende techniek die in Neder-
land al toegepast wordt. Deze techniek is veel 
belovend en kan volgens AP/OPA voor Almere 
grote mogelijkheden geven om bijvoorbeeld de 
armoede aan te pakken, de schulden problema-
tiek praktisch renteloos op te lossen, het voed-
selloket overbodig maken en de afhankelijkheid 
van de Euro beperken. AP/OPA organiseerde 
deze ronde tafel om de gemeenteraad nader te 
informeren over de mogelijkheden van een 
parallelmunt in Almere. Het onderwerp zal 
mogelijk na de verkiezingen weer vervolgd 
worden.

22 | RONDE TAFEL 
GESPREK | FINTECH

66

JUNI

RAADSACTIVITEITEN DOOR HET JAAR HEEN

Naar aanleiding van de ronde tafel 
van de VVD over de Duisenberg 
methode op 20 april, namen Marcel 
Benard (ChristenUnie) en Irene van 
Hooff (VVD) het initiatief om bij wijze 
van experiment de Duisenberg- 
methode toe te passen op een 
programma uit de jaarrekening.  
Zij pasten de Duisenberg-methode 
toe op programma 10 van de jaar-
rekening: Ruimte Wonen en Wijken, 
waarbij in dit experiment de focus 
lag op twee speerpunten: Wonen 
met Welzijn en Zorg en Growing 
Green – Energie Werkt! Irene van 
Hooff: “Met de Duisenberg-methode 
zie je als raadslid verbanden die je 
normaal gesproken niet ziet in de 
cijfers van de jaarrekening. De 
methode is feitelijk heel simpel, 
maar om het inzicht te krijgen is wel 
meer werk op de achtergrond nodig 
en dat is best arbeidsintensief.” 
Marcel Benard: “Daarom was het 

ook een experiment. Om te kijken of 
de raadsleden nu kwalitatief een 
ander gesprek gaan voeren. Er werd 
ons wel al verteld dat de methode 
een groeiproces kent. Het duurt een 
paar jaar om het beleid steeds 
scherper te kunnen volgen.”

Tijdens de bespreking werden de 
resultaten van het experiment aan 
de raad gepresenteerd. Dit leidde 
uiteindelijk tot een op 6 juli aange-
nomen motie van VVD, ChristenUnie 
en de PVV die het college opriep om 
bij het opstellen van de begroting 
2018 aandacht te besteden aan een 
zodanige inrichting van de begroting 
dat in de afzonderlijke programma’s 
de vragen uit de Duisenberg-methode 
beantwoord kunnen worden zodat 
door de raad onderzocht kan worden 
hoe doeltreffend en doelmatig het 
beleid is geweest.

22 | EXPERIMENT | DUISENBERG METHODE
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Op verzoek van de raad is onderzocht in welke mate de 
Afvalstoffenheffing doeltreffend en doelmatig wordt besteed 
in Almere. Aanleiding van het onderzoek was de stijging van 
de Afvalstoffenheffing en de hoge kosten in vergelijking  
met andere gemeenten. Op 29 juni werd het rapport door 

Willy-Anne van der Heijden 
(GroenLinks) aangeboden 
aan de gemeenteraad. 

29 | RAADSONDERZOEK | AFVALSTOF-
FENHEFFING

Tijdens de Politieke Markt van  
8 december 2016 heeft de raad van 
Almere besloten een onderzoek in  
te stellen naar de doelmatigheid van 
de uitgaven op jeugdhulp en de 
doeltreffendheid van het gevoerde 
beleid (motie RG-289). Een onder-
zoekscommissie met leden van de 
gemeenteraad heeft op basis van dit 
besluit Berenschot de opdracht 
gegeven een quickscan uit te voeren. 
Op 22 juni 2017 is het quickscan rapport aangeboden aan de gemeente-
raad van Almere. In de quickscan concluderen de onderzoekers dat het 
beleid met betrekking tot de jeugdhulp en de uitvoering van de jeugdhulp 
bijdragen aan de doeltreffendheid. Als het gaat om doelmatigheid zijn er 
verbeteringen mogelijk in analyse, contractmanagement en de factuur-
afhandeling. De quickscan bevat zeven conclusies die ook verbeterrich-
tingen bevatten. De gemeenteraad heeft op 6 juli 2017 een technische 
toelichting gekregen op het quickscan rapport. Tijdens deze bespreking 
is gebleken dat de gemeenteraad geen behoefte had aan een verdiepend 

vervolgonderzoek of een ander vervolg. Daarmee 
is motie RG-289 afgedaan. 

22| RAADSONDERZOEK | JEUGDHULP

RAADSACTIVITEITEN DOOR HET JAAR HEEN

JUNI

Lees hier het rapport

Lees hier het rapport
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Tweejaarlijks wordt onder het raadspanel onderzoek gedaan naar de  
communicatiekanalen van de gemeenteraad en de interesse in de lokale 
politiek. De vragenlijst is uitgezet van 26 juni tot en met 10 juli 2017 onder 
het raadspanel en bewoners van Almere (open link). In totaal hebben 722 
leden van het raadspanel (43%) en 138 andere bewoners van Almere de 
vragenlijst ingevuld (totaal 860 respondenten). De meeste respondenten van 
het onderzoek hebben enige (64%) of zelfs veel (30%) interesse in de lokale 
politiek. Toch is 62% niet betrokken bij de lokale politiek (waarvan 14% 
aangeeft dat wel te willen). 29% van de respondenten volgt de gemeentelijke 
politiek met aandacht. Gemiddeld zien we dat de meeste respondenten wel 
op de hoogte zijn van mogelijkheden tot inspreken, maar er (nog) geen 
gebruik van hebben gemaakt. 

10 | RAADSPANELONDERZOEK | COMMUNICATIEKANALEN 
VAN DE GEMEENTERAAD

JULI

RAADSACTIVITEITEN DOOR HET JAAR HEEN

Bekijk alle resultaten 
van het onderzoek hier

Niet betrokken 
bij de lokale 
politiek 

Enige of veel 
interesse in 
lokale politiek

Zou wel betrok-
ken willen zijn

94%

62%

14%

respondenten
860

Leden 
raadspanel

Andere
inwoners

722 138

VOORWOORD  |  POLITIEKE PARTIJEN  |  OVER DE RAAD  |  MOTIEMARKT  |  BEWONERS  |  ONDERZOEK  |  COMMUNICATIE  |  DE RAADSGRIFFIE  |  RAADSACTIVITEITEN  |  BIJLAGEN

https://gemeenteraad.almere.nl/fileadmin/files/gemeenteraad/PDF/Uitkomsten_2_onderzoek_naar_communicatiekanalen_van_de_gemeenteraad_2017.pdf


69

RAADSACTIVITEITEN DOOR HET JAAR HEEN

SEPTEMBER

Op 22 september is in het kader van de 
datagedreven overheid met een tweetal 
ambtenaren gesproken over onder meer 
hoe de gemeente op dit moment gebruik 
maakt van data, welke keuzes daarbij 
worden gemaakt en welke principes 
worden gehanteerd. 

Op 21 september organiseerde Leef-
baar Almere een ronde tafel omtrent 
journalistiek in Almere. In Almere is 
het aantal nieuwsbrengers schaars: 
qua professionele media zijn alleen 
Omroep Flevoland en Almere DEZE 
WEEK nog actief. Leefbaar Almere 
vindt dat geen wenselijke situatie.  
“De samenleving, en dus ook de 
overheid, is erbij gebaat wanneer er 
journalistiek tegengas kan worden 
gegeven”, zegt raadslid Nico van Duijn. 
“Na het verdwijnen van Almere Van-
daag in mei 2017 en, in mindere mate, 
Media 036 in maart 2017, is de profes-
sionele persvoorziening aardig  

uitgedund. Wij willen als Leefbaar 
Almere inventariseren wat alternatieve 
mogelijkheden zijn waarbij de gemeente 
geld vrijmaakt voor nieuwe vormen  
van journalistiek.” Met verschillende 
externe gasten is met de raad geïnven-
tariseerd hoe er gedacht werd over het 
medialandschap in Almere en welke 
opties toegepast zouden kunnen 
worden om vanuit de gemeenteraad 
een impuls te kunnen geven. De ronde 
tafel heeft inspiratie geboden aan de 
indiener om een vervolg te schrijven 
voor een mediafonds. Dit staat in 2018 
op de agenda.

22 | RAADSLEDENACADEMIE | 
DATAGEDREVEN OVERHEID

21 | RONDE TAFEL GESPREK | LOKALE OMROEP
IN ALMERE
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De gemeenteraad van Almere nodigde op 5 oktober alle middelbare scholen 
en het beroepsonderwijs in Almere uit om met de raad in gesprek te gaan 
over het nieuwe scholenprogramma van de gemeenteraad. Ook leerlingen 
en studenten waren gevraagd om actief aan het gesprek deel te nemen. 
Mede initiatiefnemer Hilde van Garderen (VVD): “De gemeenteraad vindt 
jongeren in Almere een hele belangrijke doelgroep. We leggen niet alleen 
graag uit wat de gemeenteraad doet in Almere, maar horen juist ook graag 
signalen van jongeren over wat er bij hen leeft in de stad. Dat hebben we in 
2016 al geprobeerd met een experiment met Snapchat, maar dat is helaas 
niet zo gelukt. Nu wilden we graag met scholen kijken of het mogelijk is om 
met hen een programma te maken waar alle partijen iets aan hebben.”  
De ronde tafel leidde tot een werkgroep met een raadslid, fractieassistenten 
en docenten en leerlingen van middelbare scholen. In deze werkgroep is in 
2017 gewerkt aan een concreet programma dat in 2018 aan het presidium 
zal worden voorgelegd. 

05 | RONDE TAFEL GESPREK | LESPROGRAMMA 
VOOR SCHOLEN OVER ALMEERSE DEMOCRATIE

RAADSACTIVITEITEN DOOR HET JAAR HEEN

OKTOBER
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Om te kunnen leren van de praktijk onder-
zocht de Rekenkamer van de gemeente-
raad Almere in 2017 een aantal praktijk-
voorbeelden van beheer en onderhoud in 
de stad. Op basis van ervaringen wilde de 
Rekenkamer komen tot leerpunten voor de 
toekomst die zij mee gaat geven aan de 
gemeente. Omdat de Rekenkamer van 
Almere in eerste instantie meer te weten 
wilde komen over ervaringen met het 
beheer en onderhoud van de openbare 
ruimte in de stad heeft de rekenkamer 
onder het raadspanel en via een open link 
een peiling gehouden over het beheer en 
onderhoud in Almere. Het onderzoek was 
met name gericht op uitvoering en minder 
op beleid. Het onderzoek is uitgezet op  
2 oktober 2017 en gesloten op 9 oktober 

2017. Aan het onder-
zoek hebben in totaal 
789 personen deel-

genomen, waarvan 71 via de open link. 
Gemiddeld genomen staan de responden-
ten vooral “goed” en “neutraal” tegenover 
de verschillende onderdelen. Wanneer we 
naar de specifieke onderdelen kijken, dan 
zien we dat de gemeente vooral “goed” 
scoort op verkeersmanagement, verlich-
ting en verharding. De onderdelen water, 
speelvoorzieningen en kunstwerken 
scoren het hoogst op neutraal. Straat-
meubilair scoort slecht en de groenvoor-
zieningen worden als “zeer slecht” erva-
ren. Groenvoorziening en verharding 
worden met respectievelijk 76% en 71% 
het (meest) interessant gevonden om te 
onderzoeken. Straatmeubilair staat  
met 63% (meest) interessant op een  
derde plaats.
De resultaten van het onderzoek zijn door 
de Rekenkamer meegenomen in hun 
rapport omtrent beheer en onderhoud.

De fracties van D66 en het CDA zijn van mening dat 
eenzaamheid een slepende problematiek is in Almere 
die zijn urgentie blijft behouden. De fracties zien dat in 
de stad al veel inzet wordt gepleegd om eenzaamheid 
tegen te gaan en hebben daar veel waardering voor.  
Ze zien echter kans om de huidige inzet effectiever en 
efficiënter te maken en een betere verbinding te legen 
tussen de partners in de stad om eenzaamheid te 
bestrijden. D66 en het CDA zien de Amsterdamse 
aanpak tegen eenzaamheid als een aansprekend 
voorbeeld voor Almere. Daarom hebben D66 en het CDA 
op 12 oktober 2017 een Ronde Tafel Gesprek georgani-
seerd over eenzaamheid. Tijdens het gesprek heeft  
CMO Flevoland een toelichting gegeven op de stand van 
zaken rondom eenzaamheid in Almere. Daarnaast heeft 
raadslid Maarten Poorter uit Amsterdam geschetst  
hoe in zijn stad eenzaamheid wordt aangepakt en wat  
de achtergrond/aanleiding voor deze aanpak is. Na het 
Ronde Tafel Gesprek hebben D66, CDA, PvdA en 
Christen Unie de motie ‘eenzaamheid’ (RG-240) inge-
diend waarin het college wordt opgeroepen om toe te 
werken naar een integrale benadering van eenzaamheid 
in de stad met alle betrokken formele en informele 
partijen en om daartoe in 2018 een plan van aanpak aan 
de raad voor te leggen. Deze motie is op 9 november 
2017 door de raad aangenomen. 

9 | RAADSPANELONDERZOEK | BEHEER EN ONDERHOUD

12 | RONDE TAFEL GESPREK | 
EENZAAMHEID

71

RAADSACTIVITEITEN DOOR HET JAAR HEEN

OKTOBER

Bekijk alle resultaten 
van het onderzoek hier
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Op 2 februari 2017 had op initiatief van de PVV een bespreking plaatsgevonden over 
het besluit om het Oranjehuis op de huidige locatie in Almere Poort te realiseren. 
Tijdens deze bespreking werd onder meer stilgestaan bij het proces, de communi-
catie en de eventuele gevolgen voor de bewoners. Omdat er in de maanden die 
volgden meerdere keren contact is geweest tussen de bewoners en de gemeente / 
de wethouder en er daarnaast een onafhankelijk onderzoek had plaatsgevonden 
naar het rendementsverlies van deze energiezuinige woningen als gevolg van de 
komst van het Oranjehuis, wilde de PVV deze ronde tafel organiseren. Tijdens deze 
ronde tafel ging de gemeenteraad met de bewoners in gesprek over de wensen die 
zij nog hebben en de knelpunten waar zij eventueel nog tegen aan lopen.

Het windpark Pampus (Jaap Rodenburg) wordt 
vervangen. Een aantal bewoners van Noorderplas-
sen West is van mening dat bewoners van wijken 
rondom het windpark niet of slecht zijn geïnfor-
meerd over en betrokken bij de plannen voor 
vernieuwing van het windpark. De bewoners 
hebben zelf een alternatief plan voor de vervanging 
van het windpark opgesteld. Bewoners wilden met 
de gemeenteraad in gesprek over het communica-

tie- en participatietraject rondom het windpark en 
om over hun alternatieve scenario te spreken. Met 
dat doel werd een burgeractiviteit aangevraagd en 
werden de benodigde 50 handtekeningen verza-
meld. Tijdens de Politieke Markt van 23 november 
2017 heeft het gesprek tussen de bewoners van 
Noorderplassen West en de gemeenteraad plaats-
gevonden. De gemeenteraad heeft aan deze 
bespreking geen politiek vervolg gegeven. 

Op de Politieke Markt van 11 mei 
2017 heeft een informatiecar-
rousel plaatsgevonden met als 
titel ‘maatschappelijke onder-
steuning dicht bij de burger: 
mogelijk en wenselijk?’. Naar 
aanleiding van deze bespreking 
heeft een aantal politieke partijen 
vier moties vreemd aan de orde 
van de dag ingediend. Omdat de 
moties over hetzelfde onderwerp 
gingen, zijn deze, bij wijze van 
experiment, gelijktijdig geagen-
deerd tijdens de Politieke Markt, 
zodat ze in verhouding tot elkaar 
besproken konden worden.

30 | RONDE TAFEL GESPREK | ORANJEHUIS

30 | BURGERACTIVITEIT | WINDPARK PAMPUS

16 | EXPERIMENT | 
MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING
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NOVEMBER
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De heer Van der Linden stelde tijdens deze burger-
activiteit aan de orde dat de opzet van Poort (bewoners 
hebben grote invloed op de ontwikkeling van de wijk) 
steeds meer vergeten wordt. Nu de gemeente drie 
bestemmingsplannen over dit stadsdeel gaat behande-
len, willen de bewoners hun vrees uitspreken dat Poort 
het oorspronkelijke karakter aan het verliezen is. Een 
aantal raadsleden gaf aan blij te zijn met het initiatief 
omdat ze er weer door werden ‘wakker geschud’.  
Ze vroegen een aantal weken de tijd om zich in het 
onderwerp in te kunnen lezen. De ontwikkeling van 
Poort wordt dus, dankzij het burgerinitiatief, waar-
schijnlijk in 2018 nogmaals besproken in de raad.

De winkeliersvereniging Europakwartier wilde met de 
gemeenteraad in gesprek over parkeerproblemen op 
de Europalaan. Zij gaven tijdens het gesprek aan dat 
doordat de parkeerplaatsen aan de Europalaan 
worden bezet door langparkeerders, dit klanten 
belemmert om een bezoek te brengen aan de onder-
nemers die gevestigd zijn aan de Europalaan. De 
indieners wilden graag van de gemeenteraad horen 
hoe zij aankijken tegen het parkeerprobleem en tevens 
met de raad kijken naar oplossingen. Wethouder Huis 
heeft tijdens de bespreking toegezegd de parkeero-
verlast aan de Europalaan in Poort aan te zullen 
pakken. Er komt in ieder geval een blauwe zone in  
de straat.

07 | BURGERACTIVITEIT | HERZIENING 
BESTAAND BESTEMMINGSPLAN
ALMERE POORT 2007

07 | BURGERACTIVITEIT | PROBLEEM 
PARKEREN EUROPALAAN
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Mevrouw Aïndrou bood tijdens de Politieke Markt van 
afgelopen donderdag aan de gemeenteraad een petitie aan 
met ruim 1.100 handtekeningen van bewoners uit Almere 
Buiten. De bewoners maken bezwaar tegen de plannen voor 
een wietboot annex coffeeshop. De gemeente is van plan  
om in het haventje van het Meridiaanpark in Buiten, bij het 
centrum, een wietboot te plaatsen. Veel omwonenden zijn 
tegen. Zij vinden de locatie te dicht bij woonhuizen, het 
evenemententerrein, ROC en andere scholen liggen.  
Maandag 10 oktober hield de gemeente een informatieavond 
waarbij omwonenden ook al hun stem lieten horen. Naast 
een paar voorstanders, waren er vooral veel tegenstanders. 
De tegenstanders startten daarop een petitie. De hand-
tekeningen werden in ontvangst genomen door Ellentrees 
Müller-Klijn, de vice-voorzitter van de gemeenteraad. 

07 | PETITIE | NEE, GEEN WIETBOOT/COFFEE-
SHOP IN HET HAVENTJE ALMERE BUITEN
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BIJLAGE 1: STATISTIEKEN VAN DE RAAD
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Facebook: RaadvanAlmere

TEKST
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Marcel Beijer - Ik wil publiciteit 

FOTO'S
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VORMGEVING
CBW/Communicatie/team Vormgeving,
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