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BESPROKEN IN DE RAAD
Cultuurplan

In november 2018 was de raad hierover geconsulteerd en nu stelt het college een nieuw cultuurplan
aan de raad voor. Dát de stad heel betrokken is,
bleek wel uit de bezoekersaantallen: 32 mensen
zaten tot in de deuropening in de zaal. Elders in
het stadhuis volgden anderen de vergadering via
de live-stream. Er werden drie moties aangekondigd, dus het onderwerp komt volgende week
terug in de carrousel. Opvallend veel aandacht
kreeg het idee van het college om Vis-á-Vis te
verhuizen. Dat zit de raadsleden hoog en dat is

dan te merken. Het college komt volgende week
met een raadsbrief met alle informatie waarmee
de raad een afweging kan maken.

uit komen. De andere twee petitie-aanbiedingen
vonden plaats tijdens de onderbreking tussen
carrousel en plenaire vergadering.

3 Petities

Subsidie Stad en Natuur

Het is een goede zaak dat inwoners hun invloed
willen aanwenden. Dat ze dat doen door het
indienen van petities die het voorgenomen beleid
van het college willen veranderen, doet daar niet
aan af. Integendeel, het is de stem van de stad,
heel direct. En dat helpt de raadsleden bij hun
werk om besluiten te nemen (zie ook het stukje
over pluriforme raad). Vorige week werden er
drie petities ingediend.

De derde petitie kon op de meeste aandacht
rekenen. Het college wil Vis-á-Vis misschien
laten plaatsmaken voor woningbouw, maar het
theatergezelschap wil op de huidige locatie blijven
en kreeg meer dan 15.000 ondertekenaars bijeen.
En naar de aard van deze petitionaris brachten ze
hun mening op theatrale wijze. Bekijk op raadvanalmere.nl ook het filmpje over dit onderwerp.

Zwerfafval Almere Poort
Een inwoner van Almere Poort sprak in tijdens
de carrouselvergadering, met een beeldschermpresentatie en overhandigde aansluitend een
petitie die oproept tot een grotere inspanning om
zwerfafval in dat stadsdeel aan te pakken. Een
goede signalering van de bewoners, maar de raad
vraagt zich wel af waarom het via de raad moet en
de bewoners er niet rechtstreeks met de gemeente

Plenair
Aan het begin van de plenaire gemeenteraadsvergadering legde voorzitter Franc Weerwind de
raad twee ordevoorstellen voor. Dit waren nieuwe
agendapunten en de raad mag zelf beslissen of
die wel of niet in deze vergadering besproken
worden. De eerste, een raadsvoorstel tot (her))
benoeming van Marjan Haak-Griffioen wegens
ziekte wethouder Aldrik Dijkstra, kwam op
de agenda. De tweede echter, een voorstel tot
het voeren van een debat over het ontslag van
wethouder Lodders niet. Het presidium (het
bestuur van de raad) adviseerde om het niet te
doen, omdat de aanvraag niet bespreekrijp werd
gevonden: onvoldoende bleek waarover het debat
moest gaan en met wie. Er waren raadsleden
die vonden dat het best kon. En weer anderen

Verhuizing Vis-á-Vis

Allereerst bood de Stichting Stad en Natuur een
petitie aan met een opzettelijke en dus opvallende
schrijffout ‘Maak je hart voor Stad en Natuur’. Ze
willen niet dat hun jaarlijkse subsidie met een
ton wordt gekort, want - zo bepleiten zij - ‘wij zijn
een hecht onderdeel van de stad en hebben een
duurzame rol in de natuur- en milieueducatie.’

Een pluriforme raad
De berichtgeving op deze pagina (en die in
onze wekelijkse nieuwsbrief) is afkomstig van
de gemeenteraad, die bestaat uit 45 gekozen
Almeerders. Zij vertegenwoordigen de hele
stad, ze wegen zo goed mogelijk alle belangen
af en nemen de beslissingen. Dat gebeurt
democratisch, op basis van een meerderheid

van stemmen. Maar in de raad wordt de mening
van de minderheid wel degelijk gehoord en
besproken. Die veelheid van meningen is
precies de kracht van de gemeenteraad. In
onze berichtgeving proberen we ook zoveel
mogelijk het pluriforme karakter van de raad
te laten klinken.

respecteerden de persoonlijke beslissing van Jaap
Lodders en zagen geen aanleiding daar nog over
te debatteren. Na de toelichting van de indiener
en de presidiumvoorzitter en enkele stemverklaringen besloot een meerderheid van de raad het
debat niet op de agenda te zetten. Daarna kon
de vergadering echt beginnen. Mevrouw Haak
werd beëdigd, er werden twee andere besluiten
genomen en daarna bood aftredend wethouder
Jaap Lodders aan de vice-voorzitter van de raad,
Willem Boutkan de Programmarekening 2018
aan. Zeg maar de financiële rapportage van het
college. Tot besluit sprak de burgemeester diezelfde vertrekkende wethouder hartelijke worden
toe en zo nam de raad afscheid van Jaap Lodders.

DE AGENDA VAN DE RAAD
Vreemd

Tiny ‘temporary’ houses?

U ziet het vast wel eens langskomen: motie
vreemd aan de orde van de dag. Deze week zijn
het er zelfs drie.
Een motie is de formele manier waarmee een
lid van een vergadering een standpunt of vraag
aan die vergadering kan voorleggen. Meestal om
het bestuur (in ons geval het college) ergens toe
te bewegen. Maar het wordt pas écht een motie
als een meerderheid er vóór stemt. Meestal gaan
moties in de gemeenteraadsvergadering over het
werk van de raad om vooraf kaders te stellen en
achteraf te toetsen. Maar soms komen ze vanuit het niets op. Bijvoorbeeld omdat een partij,
fractie of raadslid een idee heeft en dat meteen
voor besluitvorming wil inbrengen. Dat is dan
een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’. Deze

week zijn dat er dus drie:
Motie vreemd Steenbreek; Deze vraagt het college
om Almere aan te sluiten bij de Stichting Operatie
Steenbreek en met een voorstel te komen hoe we
er als stad invulling aan geven. Het gaat, heel in
het kort, over het verminderen van verharding
in tuinen om zo bij te dragen aan een hogere
kwaliteit van onze leefomgeving.
Zaal Hout, 20:00

We hebben in Almere een nijpend woningtekort.
Twee raadsfracties hebben er iets op bedacht. In
Almere liggen her en der braakliggende gronden.
Die hebben nog geen bestemming gekregen of
er zit een reservering op. Bijvoorbeeld voor een
toekomstige openbaar vervoerverbinding. En
die gronden, die liggen daar maar leeg te lig-

Motie vreemd Monitoring lucht- en geluidskwaliteit; Hierover zijn zorgen en vragen. Om die beter
in kaart te krijgen roept deze motie het college
op om nog vóór het einde van dit jaar met een
voorstel voor een monitoringssysteem te komen.
Zaal Haven, 19:00

gen. Het idee is nu om op die terreinen tijdelijk
woningen toe te staan. Bijvoorbeeld met Tiny
Houses. De twee partijen hebben het idee door
een agendaverzoek in de carrousel gekregen om
het met raad en college te bespreken.
Zaal Hout, 19:00

Motie vreemd Experiment gesloten coffeeshopketen; Een oproep aan het college om Almere aan
te melden als pilotgemeente voor gereguleerde
wietteelt.
Zaal Haven, 20:00
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