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BESPROKEN IN DE RAAD

DE AGENDA VAN DE RAAD

Gedragscode raadsleden 
Het is u vast niet ontgaan. De ontstane commotie 
door een uitspraak van een raadslid tijdens de 
Politieke Markt bij het onderwerp Actieprogramma 
‘Almere voor iedereen, door iedereen’. Na deze 
botsing tussen twee fracties tijdens de Politieke 
Markt hebben dezelfde fracties schriftelijke vragen 
gesteld over de gebeurtenissen in Frankrijk. Het 
presidium heeft besloten deze vragen te agenderen 
voor een mondelinge beantwoording en debat. 
Belangrijke reden daarvoor was de manier waarop 
de fracties elkaar hebben bejegend. Die past niet bij 
de gedragscode van de raad. In deze ‘Gedragscode 
integriteit raadsleden’ staat hoe raadsleden met 
elkaar, het college en ambtenaren om willen gaan. 
Zo staat er bijvoorbeeld in dat een raadslid zich 
‘onthoudt van persoonlijke aanvallen’. Vanuit de 
gedachte dat een respectvolle omgang met elkaar 
leidt tot betere besluitvorming. Maar ook dat de 
manier waarop de raad en het college met elkaar 
omgaan, invloed heeft op de geloofwaardigheid 
van de politiek 
 
Tijdens het debat kwam duidelijk naar voren dat 
collega-raadsleden van mening zijn dat de onder-
linge omgang en communicatie met respect voor 
elkaar moet plaatsvinden. Er werden persoonlijke 
ervaringen gedeeld en duidelijk gemaakt wat dat 
doet met de drijfveren als raadslid. Verder was 
er ruimte voor discussie over onze vrijheid van 
meningsuiting en godsdienst. Want respectvol 
met elkaar omgaan betekent zeker niet dat 
iedereen dezelfde mening moet hebben. Elke 
fractie kent zijn eigen visie op de maatschappij 
en mag deze uiten, zolang dit respectvol gebeurt 
en een raadslid rekening houdt met zijn of haar 
voorbeeldfunctie. 
 
Tot slot werd vanuit de raad gevraagd of een frac-
tie afstand nam van eerdere uitspraken. Waarop 
enkelen duidelijk maakten dat volgens hen die 
fractie geen helder antwoord gaf. Daarom werd 
er een motie van afkeuring ingediend. Hierin 
werd opgeroepen om gezamenlijk als raad de 
uitlatingen van de fractie af te keuren. Dezelfde 
avond is deze motie met hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

Programmabegroting:
16 moties en 1 amendement 
De voorzitter, maar ook fracties en wethouder 
hielden de vaart erin bij de laatste bespreking 
over de gemeentebegroting. Het liep zo vlot, 
dat er nog bijna drie kwartier spreektijd over 
was. En dat gebeurt niet vaak. Er stonden 
zestien moties en één amendement op het 
programma. De helft van de moties ging over 
het sociaal domein, zoals jeugdhulp en de Wmo 
(wet maatschappelijke ondersteuning). Dat is 
ook niet gek, want het sociaal domein is bijna 
de helft van de begroting. Dat de begroting 
over nog talloze andere kwesties gaat, blijkt 
uit de andere moties. Die gingen o.a. over de 
toeristenbelasting, klimaat en het beheer en 
onderhoud van de stad. Ook diende fracties een 
motie van treurnis in over de begroting. Met 
als reden dat de raad onvoldoende in positie 
is gebracht om een goed besluit te kunnen 
nemen over de begroting en de invulling van de 
bezuinigingen. Uiteindelijk zijn er drie moties 
ingetrokken. Hier kan een fractie voor kiezen, 
als bijvoorbeeld uit de bespreking blijkt dat er 
onvoldoende draagvlak is. 

Toelichting onderzoek afval 
Het onderzoek naar de verschillende afvalinzame-
lingsystemen is afgerond. Van drie verschillende 

systemen zijn de verwachte voor- en nadelen en 
kosten in kaart gebracht. Namelijk Diftar, PMD+ 
en een combinatie van allebei. Diftar registreert het 
restafvalverbruik per huishouden en je moet zelf het 
afval scheiden. Hoe meer afval je gebruikt, des te 
meer je als inwoner betaalt. In het geval van PMD+ 
gooien inwoners al het afval op een hoop. Dit wordt 
achteraf gescheiden en iedereen betaalt een vast tarief. 

Tijdens de toelichting van het onderzoeksbu-
reau stelde een aantal fracties kritische vragen. 
Andere fracties waren zeer te spreken over het 
onderzoek. En deelde hun complimenten. Met 
deze onderzoeksresultaten hoopt de raad een 
weloverwogen besluit te kunnen nemen over 
het vervolg van het veelbesproken afvaldossier. 
De technische toelichting zit erop en nu staat 
de politieke bespreking geagendeerd. Normaal 
gesproken mogen inwoners alleen inspreken 
bij de eerste agendering van een onderwerp op 
de Politieke Markt. In dit geval wil de raad een 
uitzondering maken om de initiatiefnemers van 
het burgerinitiatief Afvalsysteem Almere nog wel 
de gelegenheid te geven om tijdens de politieke 
bespreking in te spreken. 

Raad vult agenda (deels) zelf 
Op 12 november is een deel van de agenda gevuld 
door de raad zelf. Naast de agendering van een 
motie vreemd en agendavoorstel door de raad, 
wordt er ook een gesprekstafel georganiseerd. 
Met de motie vreemd bent u inmiddels al wel 
bekend. Hiermee brengt een fractie een concreet 
voorstel in, waar daarna over wordt gestemd. Dat 
kan bijvoorbeeld gaan om een opdracht aan het 
college, of een politieke uitspraak van de raad. 
Deze keer stellen vijf fracties voor de oproep van 
de burgermeesters van het Veiligheidsberaad 
te steunen om deze jaarwisseling het afsteken 
van vuurwerk te verbieden. Daarmee willen zij 
de zorg en de hulpdiensten in deze corona-tijd 
ontlasten. Een minder voorkomend ‘instrument’ 
dat de raad gebruikt is de gesprekstafel. Er 
worden dan gasten uit de stad uitgenodigd om 
hun meningen en ervaringen over een bepaald 
onderwerp met de raad te delen. 

In gesprek met Almeerse jongeren 
Eén fractie heeft Almeerse jongeren uitgenodigd 
om in gesprek te gaan met de raad over de effecten 
van de coronamaatregelen op hun leven. Tegen 
welke problemen lopen zij aan als het gaat om 

school, het vinden van stage of werk? Ook zijn 
een docent en pedagogisch medewerker uitge-
nodigd om mee te praten. De raad is niet alleen 
geïnteresseerd in de ervaringen van de jongeren, 
maar wil ook graag met hen over mogelijke 
oplossingsrichtingen praten. Wie weet komen 
er wel hele mooie creatieve ideeën tot stand tij-
dens dit gesprek. Mocht uit het gesprek blijken 
dat de raad en college in actie kunnen komen 
om de situatie van jongeren te verbeteren, kan 
een fractie besluiten het onderwerp een politiek 
vervolg te geven. Door het bijvoorbeeld opnieuw 
te agenderen via een motie of agendavoorstel. 

Toekomst Almere Poort
De bereikbaarheid van Almere Poort is al langere 
tijd een veelbesproken onderwerp. Alleen al tijdens 
deze raadsperiode zijn er verschillende moties 
ingediend over verkeersplannen. Dit blijkt echter 
niet genoeg. Eén fractie heeft nu het initiatief geno-
men om via een agendavoorstel aandacht te vragen 
voor de bereikbaarheid en het achterblijven van 
de voorzieningen (horeca, winkels, supermarkten 
etc.) in dit stadsdeel. Een directe aanleiding om 
dit voorstel nu in te dienen is de deels afgesloten 
Elementendreef en de groei van Poort. De fractie 
wil met het college bespreken hoe de toekomst 

van Almere Poort eruitziet. En wil stilstaan bij 
de vraag hoe er concreet wordt gewerkt aan een 
verbetering van de bereikbaarheid en het voorzie-
ningenniveau in Poort. Dus bent u een inwoner 
van dit stadsdeel? Dan kan dit nog weleens een 
interessante bespreking voor u worden. 

Contact tussen u en gemeente
De raad vindt het belangrijk om te weten hoe u 
als inwoner de dienstverlening van de gemeente 
ervaart. Het college praat de raad hierover bij. Hoe 
doen ze dit? Want het klinkt alsof de slager zijn 
eigen vlees keurt. Maar nee, dat is niet het geval. 
Er worden namelijk verschillende jaarverslagen 
uit 2019 gebruikt om de raad te informeren. 
Denk aan de verslagen van de Ombudsman 
en de bezwaarschriftencommissie. Het college 
heeft al aangegeven best tevreden te zijn, maar 
ziet ook ruimte voor verbetering. Of de raad die 
mening deelt, horen we donderdag. Tijdens de 
bespreking licht ombudsman Zuurmond zijn 
bevindingen toe en beantwoordt hij vragen van 
de raad. Benieuwd wat de Ombudsman zoal doet 
en wat hij voor u kunt betekenen? Kijk dan op 
onze raadspagina: https://gemeenteraad.almere.
nl/gemeenteraad/rekenkamer-en-ombudsman/


