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Professor dr. Albert Meijer 
van de Universiteit van 
Utrecht kwam met zijn brein-
brekende presentatie meer 
dan 20 raadsleden bevragen 
over hoe zij hun rol zien in 
het verzamelen, verwerken en 
gebruiken van data. Het kan 
gaan om zowel persoonlijke 
gegevens als om algemene 
data, zoals gegevens van 
geluids- of warmtesensoren. 
Uitgangspunt van zijn lezing 
was dat de ‘dataficatie’ van de 
stad ertoe bijdraagt dat een 
betere stad ontstaat en dat een gemeenteraad daar een rol in moet nemen. Of niet? Veel raads-
leden hadden het moeilijk met die vraag, niet het óf, maar wel het hóe. Het is ook geen lichte 
materie: smart cities, living labs, ethiek, rechtmatigheid, open data, publiek geld en natuurlijk 
de gebruikelijke spanning tussen innovatie en privacy. Pittige vragen, waarop niet altijd een 
antwoord gegeven kán worden, maar waarover wel verwacht mag worden dat raadsleden er 
een gedegen mening over kunnen vormen. De raad heeft zich hiermee goed voorbereid op 
vraagstukken die er ongetwijfeld gaan komen. 

Met zo’n 60 deelnemers, waaronder een 
groot aantal partijen die woningen bouwen 
in de stad, spraken stad en raad uitgebreid 
met elkaar over het nijpende woningtekort 
en hoe daar mee om te gaan. Het idee om 
een brede conferentie over dit onderwerp te 
organiseren is afkomstig uit de stad zelf en 
werd door een aantal fracties gretig omarmd. 
Na twee inhoudelijk sterke presentaties in de 
raadzaal, ging het gezelschap verder in twee 
rondetafelgesprekken. Eén met als onderwerp 

sociale huur en de ander met als onderwerp 
betaalbaar bouwen. In die rondetafelgesprek-
ken was een belangrijke rol weggelegd voor 
prominente spelers op de woningmarkt, 
afkomstig van woningcorporaties, de bouw-
wereld en de stedenbouw. Het is nog te vroeg 
om de oogst van de gezamenlijke inspanning 
te duiden, maar alleen al de ontmoetingen 
tijdens de gesprekken en zeker ook tijdens 
de onderbrekingen dragen bij aan een veel 
collectiever oplossingsdenken. 

Dataficatie Vrijdagmiddag woonconferentie

Floriade 
Twee onderdelen van deze bespreking. De eerste gaat over de 
Volggroep Floriade, een groep van enkele raadsleden die namens 
het Floriade dossier met extra aandacht volgt. De volggroep rappor-
teert periodiek aan de raad en kan ook onderwerpen op de agenda 
zetten. Vanavond kwam Floriadedirecteur Peter Verdaasdonk 
een presentatie geven en antwoorden over de stand van zaken en 
ontwikkelingen op korte termijn. Vrij vloeiend ging de bespreking 
over in het tweede onderwerp: de voortgangsrapportage 2019-1 
door het college. Zelfde onderwerp, zelfde raadsleden, maar 
andere aandachtspunten en nu een wethouder om de zaken te 
verduidelijken. Heel kort samengevat: het loopt, maar de planning 
van het evenement blijft wel een voortdurend punt van aandacht.    

Ligplaatshouders 
De belofte van de portefeuillehouder om de booteigenaren te helpen 
een nieuwe ligplaats te vinden, kreeg gestalte in het voorstel voor 
het aanleggen van een aantal extra ligplaatsen verspreid over de 

stad. Fijn voor de booteigenaren, maar er zijn ook inwoners die 
liever geen jachthaven(tje) in hun woningomgeving willen. Dit 
is een klassiek vraagstuk voor een gemeenteraad: namelijk om 
af te wegen wiens belangen het zwaarst tellen. De tegenstelling 
lijkt zich te concentreren op het bestaande passantenhaventje 
naast De Fantasie, dat na een gedaantewisseling ineens plaats 
moet bieden aan 75 boten. Een lastig dilemma voor raadsleden. 
Ook al willen ze de Fantasiebewoners ter wille zijn, het college 
heeft wel beloofd om met alternatieve ligplaatsen te komen. Hun 
hoop is erop gevestigd dat er zo weinig vraag is dat deze haven 
niet verbouwd hoeft te worden. Er is een filmpje over gemaakt 
waarin enkele raadsleden hun mening geven.  

Station Almere Centrum 
Het college ging verder met haar reacties op de bijdragen van 
de raadsleden in de vorige bijeenkomst. Daarnaast werd in de 
tussentijd door een fractie een motie ingediend, die inhield de 
besluitvorming uit te stellen, omdat de financiering nog niet vol-

ledig rond is. Daarover werd gesproken. Maar niet erg lang. De 
meeste raadsleden vonden de motie alleszins begrijpelijk, maar 
gaven voorrang aan de snelle revitalisatie van het station en de 
omgeving. De overgrote meerderheid wil dat dit gebied er en in 
elk geval vóór de opening van de Floriade er als een visitekaartje 
voor de stad uit ziet. Geen uitstel dus.  

Zonnepark Braambergen 
Een flink oppervlak aan zonnepanelen bovenop een voormalige 
vuilstortplaats. Goed idee, vinden de meesten. De raad moet een 
‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven om het voor de eigenaar 
van het afvalzorgcomplex mogelijk te maken hier een zonnepark 
te bouwen. Omdat het om verschillende heuvels gaat, is geen 
sprake van conflicterende belangen. De wijngaard kan gewoon 
blijven bestaan en er is nog ruimte voor recreatieve functies. De 
verklaring wordt ter inzage gelegd en komen er geen bezwaren 
(zienswijzen) uit de stad, dan wordt het besluit vanzelf definitief.

Bomenkap 
De echte titel van deze carrouselvergadering is: Evaluatie 
Bomenkader en essentaksterfte. De indieners van het agenda-
voorstel willen vooral meer duidelijkheid over de totale voortgang 
van de bomenkap. Het Bomenkader wordt in de tweede helft van 
dit jaar namelijk geëvalueerd, maar de kap vanwege de essentak-
sterfte wordt daarin niet meegenomen. De fracties willen dus dat 
dat wél gebeurd, zodat de raad ook daarbij zijn controlerende rol 
kan uitoefenen. De veelvuldige bomenkap is een onderwerp dat 
sterk leeft in de stad en het is dus logisch dat er raadsleden zijn 
die op zo’n onderwerp meer grip willen hebben. Zaal Stad, 20:00  

APV 
Dit onderwerp, de Algemene Plaatselijke Verordening, stond al 
eerder op de agenda, maar er is een amendement ingediend en 
dus wordt die besproken. De indiener wil dat in de APV wordt 
opgenomen dat drugs nergens in de openbare ruimte mogen 
worden gebruikt. Het is een verscherping van het bestaande 
artikel (2:63) waarin het gebruik van softdrugs, zoals een joint, 
verboden is op plaatsen die door de burgemeester zijn aangewezen. 
Bijvoorbeeld op een schoolplein. Wordt dit amendement aange-
nomen, dan hoeft de burgemeester geen verboden-plekken meer 
aan te wijzen; het mag gewoon nergens meer. Dat is overigens 

geen landelijk beleid, maar toevallig bracht de NOS woensdag het 
nieuws dat in 213 andere gemeenten ook al een algeheel verbod 
geldt.  Zaal Buiten, 19:15  

Besluitvorming 
Het is de laatste Politieke Markt voor het zomerreces. 
Gebruikelijkerwijs moeten er dan nog een heleboel besluiten 
worden genomen, over moties, amendementen en raadsvoorstel-
len. Het zijn er bijna 60. Daaraan voorafgaand is er ook nog een 
debat. Het wordt dus wel een latertje.


