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BESPROKEN IN DE RAAD

DE AGENDA VAN DE RAAD

Deze bespreking was al een tijd geleden aange-
kondigd en gaat over verschillende onderwerpen. 
Maar omdat de laatste weken de plotselinge 
prijsverhoging van de grondprijs de gemoederen 
bezig hield, is er veel publiek gekomen: ruim 
140 inwoners. In plaats van een carrouselzaal 
is daarom de raadszaal de plaats van handeling 
en ook die is vol. De prijsverhoging is prompt 
het enige onderwerp waarover wordt gesproken. 
Het begint met het aanbieden van een petitie en 
daarna komen 10 insprekers aan het woord. De 
stad roert zich. Er zijn mensen met financiële 
zorgen, maar ook die zich zorgen maken over het 
behoud van de visie. Er zijn er die er al wonen 
en veel die er heel graag willen wonen. “Maar 
moet je dat nog wel willen,” zegt een inspreker 
en “Oosterwold is uniek, de hele wereld kijkt 
mee,” zegt een ander. 

Te weinig tijd 
Niet de Raad van Almere, maar het college van 
burgemeester en wethouders heeft de prijsver-
hoging doorgevoerd. Ze handelt daarin niet 
alleen, maar samen met het Rijk en de gemeente 
Zeewolde. Wel is het de verantwoordelijkheid 
van de raad om te toetsen of het college van 

Almere haar werk goed heeft gedaan. Daarvoor 
wil de raad dat wordt uitgezocht wat er nog kan 
worden veranderd en welke consequenties dat 
heeft. Maar in deze fase gaat het vooral om de 
petitie en de insprekers. Als na de insprekers 
raadsleden aan het woord komen, zijn ze zon-
der uitzondering kritisch. Maar na twee uur is 
de vergadertijd op en zijn nog niet alle fracties 
gehoord. De raadsleden besluiten de vergadering 
voort te zetten en dat is nogal ongebruikelijk, ze 
vinden het een belangrijk onderwerp. Maar om 
vragen te stellen aan de insprekers en voor de 
beantwoording door de wethouder is geen tijd 
meer, want de volgende vergadering is in aan-
tocht. Die kan niet worden uitgesteld en de raad 
wil voldoende tijd hebben voor het gesprek met 
de insprekers.. Besloten wordt de vergadering 
volgende week voort te zetten.

Nog eens 
Bij aanvang van de plenaire  raadsvergadering 
speurt de raad opnieuw naar wegen om zo snel 
mogelijk antwoord te vinden op de zorgen die 
de vele briefschrijvers en insprekers hebben 
geuit. Er komen wat ordevoorstellen en er wordt 
een paar keer geschorst. Uiteindelijk grijpt de 

Ronde Tafelgesprek 
Lerarentekort
Het toenemende lerarentekort en de kwaliteit 
van het onderwijs in Almere heeft de aandacht 
van de raad. In november werd al met brede 
steun een motie aangenomen en er zijn ver-
schillende schriftelijke vragen gesteld. Het 
college heeft toegezegd dit voorjaar met een 
plan van aanpak te komen. Daar gaat de raad 
dan over besluiten. Maar om zelf goed geïnfor-
meerd te zijn, onafhankelijk van het college, 
organiseert de raad een Ronde Tafelgesprek. 
Raadsleden komen dan in gesprek met iemand 
van het Ministerie van Onderwijs en van de 
Onderwijsraad. Er zijn ook professionals van 
Windesheim en de Almeerse Scholengroep. 
met de kennis die de raad hiermee opdoet 
heeft ze een betere ‘informatiepositie’ tijdens 
de latere bespreking met het college.
Zaal Stad, 19:00

Stopzetting subsidie Flevostar
Het college heeft besloten deze zwemver-
eniging voor mensen met een fysieke en/of 
verstandelijke beperking geen subsidie meer te 
geven. Heel wat raadsleden kregen verschrikte 
signalen uit de stad. Vorige week stelde het 

college eenmalig toch nog 3.000 euro ter 
beschikking, maar de raad wil duidelijk(er) 
weten wat de gevolgen zijn van het stopzet-
ten van de subsidie en of het niet tóch een 
taak van de gemeente is om het zwemmen te 

behouden. Best een lastig dilemma, want ook 
al is het ‘maar’ 25.000 euro, ook die kun je 
maar één keer uitgeven. 
Zaal Haven, 20:00

Lees de volledige en meest actuele agenda op: raadvanalmere.nl 

Een inspreker aan het woord

Een volle raadszaal

Debat in de raadszaal 

Een heikel onderwerp in de stad. De raad sprak 
er al diverse malen over en nu wil de PVV 

van wethouder Maaike Veeningen antwoord 
op een hele rij vragen. Maar het college heeft 
een dag eerder een raadsbrief gestuurd waarin 
ze aankondigt de raad op korte termijn een 
ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor 
te leggen. De raad komt dan alsnog aan zet. 
Tot een echt debat kwam het daardoor niet. 
Later in de vergadering werd wel over drie 
moties besloten. De moties om de vergunning 
niet te verstrekken en op zoek te gaan naar 
andere locaties werden verworpen. De motie 
om initiatiefnemer Fastned op te roepen 
beter overleg te hebben met omwonenden 
werd aangenomen. Het wachten is nu op de 
ontwerp verklaring die het college binnenkort 
aan de raad stuurt.

Debat snellaadstation 

De presentielijst tekenen 

Raadslid Arnoud Ravenstein van de PVV kon het 
raadslidmaatschap niet langer combineren met 
zijn werk. Best begrijpelijk, raadswerk vraagt 
ongeveer 16 tot 20 uur per week. Een nieuw 
raadslid komt nu de PVV fractie versterken: Juliën 
van der Kolk. Meteen na zijn installatie kan hij 
op zijn stoel als raadslid plaatsnemen en vertelt 
een griffiemedewerker waar hij voortaan in de 
presentielijst moet tekenen. Fractievoorzitter 
Toon van Dijk kijkt of het allemaal wel goed gaat.

Installatie Juliën 
van der Kolk

Gemeentelijke rol Oosterwold voorzitter (de burgemeester nu) in en roept de 
fractievoorzitters bijeen. De uitkomst is dat de 
raad verwacht dat de wethouder al voldoende 
doordrongen is van de heersende meningen en 
daar de komende week naar kan handelen. Er 
hoeft vanavond niet verder vergaderd te worden, 
dat zou ook geen recht doen aan de insprekers 
van wie er veel al weg zijn. De raad wil en kan 
de tijd nemen om zorgvuldig tot een afweging 
van belangen te komen. Volgende week staat het 
dus opnieuw op de agenda, weer in de raadszaal 
om 19:00 uur.


