
Eens per vier jaar kunt u stemmen. Maar elke 
dag van het jaar kunt u invloed uitoefenen op 
uw raad. Hoe?

Politieke Markt
Vrijwel elke donderdag is er een politiek 
markt waar u gewoon kunt binnenlopen om 
wethouders, raadsleden en andere aanwezigen 
te ontmoeten. Dat biedt goede mogelijkheden 
om heel informeel uw invloed te laten gelden. 

Brief aan de raad
Deze methode is de meest gebruikte. U stuurt 
een brief (of e-mail) gericht aan de Raad van 
Almere. Uw brief krijgt meteen een heel 

formele status en is voor iedereen leesbaar, 
want wordt gepubliceerd op de website van 
de gemeente. 

Inspreken
Bij onderwerpen die voor het eerst op de 
politieke markt besproken worden, kunt u het 
woord tot de raad richten. Er zijn praktische 
regels waaraan een inspreker moet voldoen, 
maar u bent vrij in wat u wil zeggen. Inspreken 
is een sterk instrument, want u krijgt echt 
maximale aandacht voor uw aandachtspunten. 

Burgeractiviteit en burgerinitiatief
Deze twee invloedsinstrumenten lijken op 

elkaar. Met een burgeractiviteit dwingt u de 
raad een bepaald onderwerp op de agenda te 
zetten. Daarvoor moeten wel minimaal 50 
inwoners dat indienen. Een burgerinitiatief 
gaat iets verder. Met 150 handtekeningen 
dwingt u de raad om het onderwerp niet alleen 
te bespreken, maar er ook een raadsbesluit 
over te nemen.

E-petitie
Een petitie is een algemeen verzoek van één 
of meer inwoners aan de raad. Geen minimaal 
aantal handtekeningen nodig dus, maar de 
raad hoeft er ook niet per se iets mee te doen. 
U maakt eenvoudig een petitie op petities.nl

Tentoonstelling
In de politieke ruimten in het stadhuis kunt u 
in een ‘marktkraam’ tijdens de politieke markt 
uw gedachtegoed bekend maken. Raadsleden 
en wethouders zitten het grootste deel van de 
avond in de vergaderingen, dus het is een vrij 
vluchtige manier van invloed zoeken.

Raadspanel
Tegen de 2000 inwoners doen al mee aan het 
panel. Maximaal 12x per jaar vragen we het 
panel om mee te doen aan een korte enquête. 
De raadsleden gebruiken de uitkomsten om 
hun inzichten te verscherpen.

BESPROKEN IN DE RAAD

Met deze informatiepagina wil de Raad van Almere u op de hoogte houden. Het is een kleine selectie van wat er is gebeurd of gaat gebeuren. De pagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door het team van de griffie, maar er 
kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u reageren, stuur gewoon een e-mail. Meedenken of -praten? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief en/of het raadspanel. Reageren, aanmelden, meedoen: raadsgriffie@almere.nl

GEMEENTERAAD - Woensdag 17 april 2019 Pagina 13

Met 71 bezoekers bij deze raadsvergadering 
in de stad was er flinke belangstelling. De 
raad vergaderde in een botenloods in Marina 
Muiderzand omdat een groot deel van de 
belanghebbenden in de directe omgeving daar-
van woont. De bijeenkomst op locatie was op 
verzoek van de raad, omdat hij met bewoners 
en belangstellenden over het ontwerp bestem-
mingsplan Poort Buitendijks wilde praten. Dit 
plan komt nu voor het eerst bij de raad en de 
wethouder was daarom gevraagd aanwezig te 
zijn om vragen te beantwoorden. 

Afspraak is afspraak
Dit ontwerpplan is door het college opgesteld en 
ligt nog niet eens ter inzage. De raad gaat dus 
heel vroeg in het proces met inwoners praten. 
En dat is niet gek, want vorig jaar stemde de 
raad ermee in dat het college een plan mocht 
maken, op voorwaarde dat het college de inwo-
ners er goed bij zou betrekken. Er zou daarom 
eerst een participatieplan komen, maar nu 
ligt het ontwerpbestemmingsplan er al. Veel 
raadsleden verlangden dat eerst voldaan wordt 
aan een goede inwonersparticipatie voordat 
het plan ter inzage wordt gelegd. Het college 
behoort immers te doen wat is afgesproken. 

Vooral inwoners aan het woord
De vergadering had voor de gemeenteraad 
drie hoofddoelen.
1  Luisteren en praten met de inwoners en 

belangstellenden.
2  Aan de aanwezigen meteen laten weten wat 

de eerste politieke reactie van de raad op de 
sprekers is.

3  Het politieke gesprek van de fracties onderling 
om duidelijk te krijgen hoe de verhoudingen 
liggen.

De vergadering duurde twee uur en het eerste 
uur stond helemaal in het teken van het gesprek 
met de inwoners. Er kwamen niet alleen 9 
insprekers aan het woord, maar ook daarna 
nam voorzitter Colette Holter de microfoon 
mee de zaal in om andere aanwezigen te betrek-
ken. Het leverde de raad voldoende stof op om 
het werk van het college kritisch te kunnen 
toetsen. Het tweede uur was er voor de politieke 
gedachtenwisseling. Zo konden de aanwezigen 
meteen horen hoe de politieke verhoudingen 
liggen. Alle fracties benoemden  hun belang-
rijkste punten en daarna konden raadsleden 
in het onderlinge gesprek uitgebreid op elkaar 
reageren. Het was een goede bijeenkomst met 
een goede uitkomst. Er is een kort filmverslag 
van gemaakt: raadvanalmere.nl

Debat Oosterwold

Poort Buitendijks
Mobiliteitsvisie
Hoe gaan we in de toekomst (denk richting 
2030) om met onze vrijliggende fietspaden, 
de busbaan, zelfrijdende auto’s en een goed 
toegankelijke infrastructuur voor ouderen en 
minder validen? Regeren is vooruitzien, ook 
op lokaal niveau. Daarom wilde het college 
van de raad weten hoe hij  over dat soort 
zaken denkt. Deze vergadering vond in de 
raadszaal plaats in een nieuwe vergadervorm. 
Bij een gegeven stelling namen raadsleden 
een plek op een lijn in die liep van ‘helemaal 
mee eens’ tot ‘helemaal mee oneens’. De 
raad hoopte de bespreking op die manier 
wat dynamischer te maken én aantrekkelijker 
voor het publiek. Ondanks dat het presidium 
het zo agendeerde, wilden niet alle raadsle-
den aan het experiment meewerken. Maar 

van de andere raadsleden waren hun keuzes 
dus wél goed zichtbaar. Deze vergadervorm 
was - voor een eerste keer - redelijk succes-
vol, zo vonden de meeste deelnemers. Was 
u aanwezig of zag u de vergadering online, 
laat ons dan weten wat ú er van vindt. De 
raad doet dit immers voor u.

Aan de vergaderingen over de gemeentelijke 
rol in Oosterwold komt langzaamaan een eind. 
Vanavond was er een debat, aangevraagd door 
de Partij voor de Dieren en de PVV. Het ging 
over uitvoering door het college van de moties 
over de prijsverhoging, de coulanceregeling en 
een arbitragecommissie. Portefeuillehouder 
Maaike Veeningen voerde het woord namens 
het college. Uit het debat bleek dat sommige 
fracties vonden dat het beter had gemoeten, 
maar er waren er ook die genoegen namen het 
werk van het college. De wethouder toonde 
zich weinig beweeglijk en van een meerderheid 
van de raad hoefde dat dus ook niet. Wel gaf 
het debat een duidelijk inzicht in de verschil-
len van inzicht van de politieke partijen. Het 
onderwerp is hiermee afgesloten.

De volgende raadsvergadering is op 9 mei. De 
agenda verschijnt te zijner tijd. 

Om te weten 
Hoe invloed uitoefenen?

Hoe werkt dat eigenlijk met de gemeentelijke 
financiën? Wat heeft de gemeenteraad als 
vertegenwoordiging van de Almeerders erover 
te zeggen en hoe kan ze haar invloed laten 
gelden? Best een saai onderwerp, horen we u 
denken. Misschien wel, maar toch moeten de 
raadsleden zich erin verdiepen, want het hoort 
bij hun taak om te controleren hoe het college 
van B&W het gemeenschapsgeld besteedt. 

Digitaal
Dus woonden 15 raadsleden/fractieassi-

stenten vanmiddag een twee uur durende 
informatiebijeenkomst bij. Deskundige 
ambtenaren legden uit hoe programmabe-
groting (plan), programmarekening (ver-
antwoording) en perspectievennota (voor-
uitblik op begroting) in elkaar grijpen. En 
ze toonden hoe deze documenten online 
digitaal beschikbaar zijn voor iedereen. De 
raadsleden leerden ook hoe ze hun invloed 
optimaal kunnen doen gelden. Een pittige 
middag, maar noodzakelijk én zinvol voor 
een volksvertegenwoordiger.

Informatiebijeenkomst

Gemeentefinanciën


