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Besproken in de raad

de agenda van 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

Centrum almere Buiten
De Raad van Almere vergaderde over één van de 
onderwerpen in Almere Buiten. Zo’n openbare 
raadsvergadering ergens in de stad noemen we 
een Buitenmarkt. Meestal gaat het dan over een 
onderwerp in de directe omgeving van die ver-
gaderlocatie. Nu ook. Het ging over de stedelijke 
vernieuwingsopgave Centrum Almere Buiten. 
Maar dit gaat helemaal niet over vernieuwing, 
vonden diverse insprekers, het centrum behoort 
nu eindelijk eens áfgemaakt te worden. Daarmee 
werd de urgentie van de opgave wel duidelijk. 
Er waren ruim zo’n veertig belangstellenden 
gekomen en raadslid en voorzitter van deze 
vergadering Jessica Kips ging met de microfoon 
rond om iedereen die een bijdrage wilde leveren 
aan het woord te laten. De aanwezige raadsleden 
stelden vragen en reageerden soms kort. Maar 

ze waren vooral gekomen om te luisteren, 
om te horen of de directbetrokkenen het eens 
waren met de eerste opzet van het plan van 
aanpak. Zo controleert de Raad of het college 
in de voorbereidingen ook goed geluisterd heeft 
naar de inwoners en met die inbreng genoeg 
gedaan heeft. Wat de Raad ervan vindt wordt 
pas duidelijk in de volgende bijeenkomst, weer 
gewoon in een de carrouselvergadering op de 
Politieke Markt. Waarschijnlijk op 19 september. 
Een aantal raadsleden blikt in het raadsfilm-
pje terug op de bijeenkomst, u vindt deze en 
andere filmpjes rechts op de voorpagina van 
raadvanalmere.nl

Geen bedenkingen
Dit onderwerp is inmiddels een hot-topic in de 
stad geworden. In het kort en versimpeld: mag 
het College in de toekomst zonder de Raad te 

raadplegen vergunningen verlenen die strijdig 
zijn met een bestemmingsplan? Het is door 
wetten en regels een ingewikkeld vraagstuk en 
een professor kwam het een paar weken geleden 
uitleggen. De krant kopte in de tussentijd dat 
het College de Raad monddood wil maken, maar 
een week later reageert wethouder Veeningen 
dat dat helemaal niet het geval is. Voor velen 
is onduidelijk wat nu de werkelijkheid is. Maar 
voor de raadsleden die zich goed in de materie 
verdiept hebben, is het wel helder (daarom 
zijn zij uw vertegenwoordiger). Het lijkt erop 
dat een meerderheid in de Raad het een goed 
voorstel vindt, maar dat het nét te ver gaat. Dus 
komt er een door een aantal fracties voorgesteld 
amendement (een uitbreiding op het voorstel), 
waarin de Raad de bewegingsvrijheid van het 
College toch wat inperkt, zodat de Raad zijn 
democratische rol blijft behouden.

Installatie wethouder 
en fractieassistent
Aan het begin van de plenaire bijeenkomst 
vonden twee installaties plaats. De bekende 
Almeerse politica (12 jaar raadslid) Roelie 
Bosch van de ChristenUnie werd geïnstalleerd 
als wethouder. Ze vervangt de zieke Aldrik 
Dijkstra. Het was een mooie installatie. In een 
kort praatje van de fractievoorzitter van Hans 
van Dijk, stelde de ChristenUnie haar voor als 
wethouder. Daarna mocht kandidaat Roelie zich-

zelf introduceren. Dat was niet nodig, iedereen 
kent haar al. Daarna kwam de vraag of iemand 
er in de Raad nog iets over wilde zeggen. Ook 
niet. Dus kon er snel gestemd worden. Met 
een hoog aantal stemmen vóór werd Roelie 
gekozen tot wethouder en meteen daarna door 
de burgemeester geïnstalleerd. 
Omdat ze fractieassistent was, moest er iemand 
voor haar in de plaats komen, dat is negentwin-
tigjarige Kees Hendriksen.

Studiereis
Pas over twee weken is er weer een Politieke 
Markt, want uw Raad gaat komende donderdag 
en vrijdag op studiereis! Waarom gaan raadsle-
den op studiereis?

Lid zijn van een gemeenteraad vraagt bijzon-
dere vaardigheden. Raadsleden zijn ‘gewone’ 
burgers, maar er worden bijzondere dingen 
van ze verlangd. Ze moeten bovengemiddelde 
kennis hebben van soms lastige onderwerpen. 
Ze moeten u immers vertegenwoordigen in het 
stadsbestuur en daarom willen ze vollediger en 
beter geïnformeerd zijn. Het kan gaan om zorg 
en welzijn, economie en werkgelegenheid of 
hoe de gemeentefinanciën werken. 

Een opleiding of cursus om raadslid te worden 
is er niet. Bij sommige politieke partijen kunnen 
kandidaat raadsleden zich een paar jaar ontwik-
kelen voordat ze in de Raad komen, maar het 
meeste leert een raadslid tijdens zijn of haar 
raadslidmaatschap. De griffie (een klein team 
van ambtenaren in dienst van de Raad) maakt 

aan het begin van een raadsperiode de nieuwe 
raadsleden snel wegwijs in de regels van het 
politieke bedrijf en blijft ze daarna ondersteunen. 
Maar veel kennis moeten raadsleden zichzelf 
eigen maken. Vooral de kennis over de onder-
werpen waarmee ze te maken krijgen. Daarom 
zijn er elk jaar studiedagen.

De komende week verdiept de Raad zich in regi-
onale samenwerking, onderwijs en arbeidsmarkt. 
Hij bezoekt daarom Lelystad en Zwolle. Beide 
steden zijn met interessante dingen bezig, tame-
lijk succesvol, en Almere bevindt zich op een 
geografisch belangrijke positie. Namelijk precies 
tussen Amsterdam en het Noordoosten. Door in 
gesprek te gaan met bestuurders en politici in 
de andere regio verdiepen de Almeerse politici 
hun inzicht in de succesfactoren en verkennen 
ze de mogelijkheden van regionale samenwer-
king. Denk niet dat het een gezellig schoolreisje 
is, natuurlijk zijn er ontspanningsmomenten, 
maar de deelnemende raadsleden en wethouders 
zitten in een strak schema van ontmoetingen, 
lezingen en rondleidingen. 

De vorige ging over circulaire economie en de 
volgende over asbestdaken in onze stad. Dat zijn 
best lastige onderwerpen. Je moet er wat van 
weten om een goed onderbouwde mening te 
kunnen vormen. En zeker als je er - als raadslid 
- op enig moment besluiten over moet nemen. 
Hoe kom je aan betrouwbare kennis? Wel: 
door er met elkaar en met deskundigen over 
te praten. Goed en rustig. Inhoudelijk. Zonder 
politiek. Dat zijn dus rondetafelgesprekken. 
Een of meer politieke partijen roepen zelf zo’n 
bijzondere vergadering bijeen. Ze bepalen ook 

zelf de agenda en welke deskundigen worden 
uitgenodigd om mee te praten. Het gaat echt 
om verbreding én verdieping van kennis en 
dus moet zo’n gesprek geen politieke lading 
hebben. Feitelijk zitten raadsleden niet voor 
hun partij aan tafel, maar als ‘onpartijdige’ 
deelnemers aan het gesprek. Deze formule 
zorgt ervoor dat het echt over de inhoud blijft 
gaan. Daarmee is een rondetafelgesprek voor 
de deelnemers én de toehoorders (u dus, 
de inwoner) ook bijzonder waardevol om te 
volgen. U kunt er veel van opsteken. Daarom 

worden rondetafelgesprekken ook (meestal) 
live uitgezonden en opgenomen. 

Het gevolg van een rondetafelgesprek kan 
natuurlijk wel zijn dat een politieke partij het 
onderwerp belangrijk genoeg vindt om het in 
de Raad te brengen voor een politiek behande-
ling. Dan verschijnt zo’n onderwerp een paar 
weken later weer op de agenda, maar nu als 
agendavoorstel. En dan kan de politiek weer 
aan bod komen.  

Hoe het werkt
Op 29 augustus was er een en volgende week weer: een rondetafelgesprek. Een wat?


