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DE AGENDA VAN DE RAAD
Na drie weken reces (vanwege de feestdagen en schoolvakanties) komt de raad op 9 mei weer bijeen. Hieronder enkele van de onderwerpen.

Metropool Regio Amsterdam
Almere is onderdeel van de MRA, de Metropool
Regio Amsterdam. Twee provincies, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam zijn de MRA
partners. Het MRA Bureau ondersteunt samenwerking in drie platforms: economie, ruimte
en mobiliteit. U wist dat natuurlijk al, maar het
waarom en hoe misschien niet. Dit is uw kans.

Van belang
Wij zijn onlosmakelijk verbonden met de MRA.
35.000 Almeerders werken elders in het gebied en
sinds 2011 verhuisden circa 33.000 mensen vanuit
de MRA zone naar Almere. Dat is bijna 60% van het
totaal naar Almere verhuisde personen. Onderwijs,
winkelen, cultuur en uitgaan doen we vooral in het
MRA gebied. En mét de partners werken we aan
bereikbaarheid (A6 en A1), internationale scholen
en duurzame ener-gieopwekking. Kortom, de MRA
is van belang voor onze stad. Maar hoe behartigen
we precies onze belangen?

De raad aan zet
Die vraag moet de gemeenteraad voor een
groot deel beantwoorden. Tijdens drie gelijktijdige carrouselvergadering van een uur praten
raadsleden met een wethouder over onze inzet,
de prioriteiten en de vorm waarin we onze
belangen behartigen. Daarna komt iedereen
in een gezamenlijke vergadering van een uur
bij elkaar voor conclusies en het vervolg.

Drie b’s
In 2018 sprak de raad zich al uit voor een meer
gerichte inzet op prioriteiten (heel kort door
de bocht gesteld). Het college stelt nu drie
‘thematische prioriteiten’ voor, het zijn drie
b’s die mooi passen op de platformen van de
MRA: banen (economie), betaalbaar wonen
(ruimte) en bereikbaarheid (mobiliteit). Na
een korte introductie van de wethouder delen
raadsleden hun mening met de wethouder en

Samenstelling college
Vertrek
Wethouder Jaap Lodders verlaat op eigen initiatief
de politiek. U las er vast al over. In het Almeerse
college van B&W is daarom per 15 mei een vacature. En het is een drukke periode. Dat leest u
elders op deze pagina. Toch gaat het politieke
bedrijf gewoon door.
Wethouders zitten namens de raad in de gemeentelijke organisatie en zijn politiek verantwoordelijk, maar ook bij hun afwezigheid draaien de
ambtelijke tandwieltjes gewoon door en andere
wethouders uit het college kunnen even taken
overnemen.
Toch willen college en raad zo snel mogelijk
een nieuwe wethouder en dat gebeurt ook. De

elkaar. Later dit jaar komt er een MRA Agenda
2020-2024.

Afhankelijk van het thema: Zalen Stad, Haven
of Buiten, vanaf 19:00. Gezamenlijk in Zaal
Stad vanaf 20:00. metropoolregioamsterdam.nl

Cultuurplan

samenstelling van het college van B&W is een
afspiegeling van de samenstelling van coalitie
in de raad, die weer het resultaat is van de verkiezingsuitslag. Jaap Lodders is van de VVD en
daarom komt die partij/fractie met een nieuwe
kandidaat. Als een meerderheid van de raad
akkoord is, is het college weer compleet. Naar
verwachting binnen enkele weken.

Ziek
Wethouder Aldrik Dijkstra is sinds januari ziek.
Als tijdelijke vervanger werd Marjan HaakGriffioen benoemd. Volgens de wet moet na 16
weken door de raad opnieuw over het ziekteverlof
van de wethouder en zijn vervanging worden
besloten. Dat gebeurt op 9 mei.

In de redelijk bondige 28 pagina’s van het door
het college voorgestelde cultuurplan vertelt
zij hoe ze het culturele aanbod in de stad wil
versterken. Ambtenaren spraken met de cultuursector, bewoners, scholen, ondernemers,
maatschappelijke organisaties en anderen.
Het cultuurbeleid is daarmee breed gedragen,
stelt het college. Dat is misschien zo, maar
uit de meegeleverde stukken kan de raad dat
niet controleren, stelt het presidium van de

raad. Goeie zaak dus, dat raad en wethouder
erover praten. Er is een ferme anderhalf uur
voor uitgetrokken.
Zaal Hout, 19:00

Twee petities
De gemeente werkt aan de stad en soms zijn
groepen van inwoners daar minder blij mee.
Zoals nu het geval is met een mogelijke verlaging
van de subsidie voor Stichting Stad & Natuur en
een mogelijk verhuizing van Theatergezelschap
Vis à Vis. ‘Mogelijk’ staat er in beide gevallen.
Want deze plannen komen van het college,
die de gemeentelijke organisatie aanstuurt. De
raad heeft zijn controlerende rol en eventuele
corrigerende invloed nog niet uitgeoefend. Om
de raad te helpen keuzes te maken, bieden de
twee belangengroeperingen petities aan aan de
vice-voorzitter van de gemeenteraad. Zo brengen
ze hun standpunten sterk in beeld.

Plenaire vergadering
Dat wordt waarschijnlijk een korte. Zeker
is dat de Programmarekening 2018 wordt
aangeboden, de jaarlijkse rapportage door het
college (https://almere.pcportal.nl).
Maar het vertrek van wethouder Lodders en de
verlenging van de vervanging van wethouder
Dijkstra komen mogelijk ook aanbod. Dus als
altijd: check de actuele agenda online.
Raadszaal, 21:30.

Centrale ontmoetingsruimte, 21:00

1500 A4 pagina’s lezen

Hoe doet een raadslid dat?
Heel in het kort: de raad stelt kaders, het college
van B&W voert uit en daarna toetst de raad of
dat goed is gedaan. Zo zien onze 45 gekozen
raadsleden toe op de koers van en de uitvoering
door de gemeentelijke organisatie. Om dit te
laten werken, vergaderen college en raad bijna
wekelijks met elkaar (in het openbaar) tijdens
de politieke markt.

van beleid. De raad wordt ondersteund door
11 ambtenaren van de griffie. Dat is sinds de
invoering van het dualisme in 2002 feitelijk
een aparte organisatie. Niet de gemeente, maar
de gemeenteraad. In Almere heet die Raad
van Almere. En die moet zowel kaders stellen
(vooraf) als controleren (achteraf). Dat is heel
veel werk.

Veel werk

1500

Het college stuurt de circa 1800 ambtenaren
van de gemeente aan, daarvan zijn er een paar
honderd die zich concentreren op het maken

Op dit moment zit er in de takenlijst van de
Raad van Almere tegen de 1.500 A4 pagina’s aan
nieuwe raadstukken. Ter vergelijking: in een lek-

ker leesbare roman zouden dat ongeveer 3.000
pagina’s zijn. Er komen in de komende weken/
maanden nog stukken bij en het meeste wordt
naar verwachting nog voor de zomervakantie
behandeld. Een raadslid wil echter ook nog
met inwoners en organisaties in de stad contact
hebben, met anderen over de onderwerpen van
gedachten wisselen en met de rest van de raad
en portefeuillehouders over de onderwerpen
praten. Hoe doen ze dat?

15,9 uur

raadslid gemiddeld 15,9 uur per week besteedt
aan al het raadswerk. In Almere waarschijnlijk
nog meer, want we zijn een grote stad waar veel
gebeurt. De meeste raadsleden hebben een baan
en doen het raadswerk er dus bij. Om dat goed
te doen, concentreren ze zich op een beperkt
aantal onderwerpen. In een fractie met méér
raadsleden worden de taken (=onderwerpen)
verdeeld en elke fractie heeft twee fractieassistenten die ook een deel van het werk op zich
nemen. Toch is de werkdruk voor raadsleden
soms erg hoog. Hard werken dus.

Uit een landelijk onderzoek blijkt dat een
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