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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

U heeft het vast gelezen of gezien: het was een 
turbulente week in het Stadhuis. De onrust 
bereikte tijdens de plenaire vergadering van 
de Raad een climax. Bij aanvang verklaarden 
coalitiegenoten VVD, D66 en ChristenUnie 
namelijk dat ze in deze omstandigheden onvol-
doende basis zien om met de PvdA samen te 
werken. Na een lange schorsing liet de fractie 
van de PvdA weten dat haar wethouder, Jerzy 
Soetekouw, vrijwillig opstapt uit het College. 

Wisselingen
Uit de verkiezingen in 2018 kwam een coali-
tie voort van vijf partijen: VVD, PvdA, D66, 
GroenLinks en ChristenUnie. Met het coalitie-
akkoord ‘Liefde voor Almere’ stelden ze een 
College van B&W samen met zeven wethouders. 
Van meet af aan zat het tegen. PvdA-wethouder 
Tjeerd Herrema zag zich binnen een paar weken 
na zijn installatie genoodzaakt op te stappen. 
Zijn vervanger was Loes Ypma, afkomstig uit 
Woerden. In januari 2019 viel ChristenUnie-
wethouder Aldrik Dijkstra door ziekte uit. Hij 
werd eerst 32 weken (tijdelijk) vervangen door 
Marjan Haak, waarna de Almeerse Roelie Bosch 
het overnam. Vervolgens vertrok in mei VVD-

wethouder Jaap Lodders, hij vond gewoon een 
leukere baan en werd dezelfde maand vervangen 
door Julius Lindenbergh. En in juni liet PvdA-
wethouder Loes Ypma weten dat ze haar belofte 
om binnen een jaar in Almere te komen wonen 
niet na zou komen. Ze mocht van de Raad wel 
aanblijven, maar diende korte tijd later toch 

haar ontslag in. Dus moest er een nieuwe PvdA 
wethouder komen. De coalitiepartijen spraken 
af om echt goed, zorgvuldig en gezamenlijk op 
zoek te gaan naar een kandidaat. Allen wilden 
dat de nieuwe wethouder van de PvdA een 
twijfelloos succes kon worden en zou passen 
binnen het collegeteam, waarvoor zij zich allen 
verantwoordelijk voelden. 
Echter, nog voordat de vijf coalitiegenoten tot 
een gezamenlijke oplossing kwamen, stelde één 
ervan (de PvdA) haar kandidaat via de media 
voor. De andere vier partijen werden erdoor 
verrast en voelden zich voor het blok gezet. Met 
de verklaring van de drie partijen tot gevolg.

En nu
Er zijn nu dus vijf wethouders in plaats van 
zeven. In de wet is geregeld dat de portefeuilles 
van de twee ontbrekende wethouders worden 
waargenomen door de zittende. Ze worden 
daarbij ondersteund door de ambtelijke orga-
nisatie om een zo goed mogelijk voortgang 
op de dossiers te houden. Maar uiteindelijk 
is het de Raad die de beslissingen neemt en 
daarin komt geen verandering. De PvdA zit 
nu weliswaar niet meer in de coalitie, maar 
wel in de Raad en spreekt daar gewoon met 
haar democratisch verworven stem mee. Met 
het vertrek van de PvdA heeft de coalitie geen 
meerderheid meer in de Raad van Almere. VVD, 
D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben 
samen 19 van de 45 zetels. De VVD heeft als 
grootste coalitiepartij aangegeven op zoek te 
gaan naar een nieuwe samenwerkingspartner. 
Intussen gaat het bestuur van de stad gewoon 
door en proberen de zittende wethouders per 
onderwerp zoveel mogelijk raadsleden voor hun 
plannen te winnen. 

Niet blij
U kunt gerust aannemen dat uw Raad niet blij 
is met deze gang van zaken. Raadsleden zijn 
in de eerste plaats ook gewoon inwoners van 
Almere, die het beste met hun stad voorheb-
ben. De in de verklaring genoemde gedachte 
dat ‘Liefde voor Almere’ betekent dat de aan-
dacht vooral op de stad gericht moet zijn en 
niet op de interne perikelen, wordt ook onder 
de 45 raadsleden en 24 fractieassistenten 
breed gedeeld. En dát het uw Raad menens is 

om het belang van de stad voorrang te geven 
bleek vervolgens uit het verdere verloop van 
de plenaire gemeenteraadsvergadering. Na de 
politieke discussies rond het College, hernam 
de Raad zich voortvarend door de vergadering 
gedisciplineerd te vervolgen met de besluitvor-
ming over de Programmabegroting 2020. Even 
voor middernacht werd die vastgesteld en sloot 
de voorzitter de vergadering.

Fietspad Kievitsweg
Op 7 november boden omwonenden aan de 
Raad een petitie aan om met spoed een fietspad 
aan te leggen langs de Kievitsweg. De inwoners 
beoordelen de huidige situatie als gevaarlijk, 
omdat fietsers en voetgangers de weg delen met 
auto’s en vrachtwagens. Drie fracties namen het 

burgerinitiatief op en zetten het op de agenda. 
De Raad spreekt dus twee weken na de petitie 
meteen over dit onderwerp en maakt zo aan 
inwoners duidelijk wat er met hun inbreng 
gebeurt. Zaal Stad, 19:00

Floriade
Twee fracties willen het over de Floriade 
hebben. De Raad wordt weliswaar op gezette 
tijden met een voortgangsrapportage op de 
hoogte gehouden, maar de indieners willen 
daar niet op wachten. Want er zijn vragen: in de 
Programmabegroting is extra geld gereserveerd, 
de overeenkomst met de projectontwikkelaar is 
vertraagd, wat gaat ‘stikstof’ voor de Floriade 
betekenen en hoe zit het met de Rijksbijdrage 
en sponsoring? De indieners maken zich zorgen 
over de haalbaarheid van het evenement en 
over de duurzame kwaliteit van evenement en 

stadswijk bij financiële tegenvallers. 
Zaal Haven, 19:00

Leger des Heils
Onder de noemer Publiek Verantwoorden 
spreken groepen raadsleden met maatschap-
pelijke instellingen in de stad. Doel is niet om 
cijfermatige rapportages te verkrijgen, maar om 
met de instellingen te praten over hun visie, 
over behaalde doelen en de effecten van hun 
werk in de stad. In de vorige raadsperiode werd 
al gesproken met vier andere instellingen en 
dit werd door zowel de Raad als de instellingen 
hogelijk gewaardeerd. Nu is gesproken met het 
Leger des Heils. De verkennersgroep rapporteert 
hierover aan de Raad, die naar aanleiding daar-
van kan besluiten er wel of geen politiek gevolg 
aan te geven. 
Zaal Buiten, 19:00

Rumoer in de Raad

Deze gebeurtenissen gaan niet strikt over 
de Raad van Almere. Het gaat over wet-
houders en dat is dus het College. Maar 
dat College is dóór de Raad aan het hoofd 
van de gemeentelijke organisatie gezet om 
erop toe te zien dat de ambtenaren doen wat 
in de Raad is vastgesteld. De Raad is ook 
verantwoordelijk voor de samenstelling van 
het College en ziet toe op het functioneren. 
En gaat er daar iets niet goed, dan komen 
uw vertegenwoordigers dus in beweging 
om de zaken recht te zetten.


