De Raad op werkbezoek
Een van de taken van de Raad is het om de
verbinding te zijn tussen de realiteit van de stad
en het bestuurlijke systeem van de gemeente.
Dat is niet gemakkelijk, want ’de stad’ is groot,
veelkleurig en beweeglijk. Toch brengen veel
raadsleden regelmatig bezoeken aan inwoners
en organisaties om ‘op te halen’ wat er leeft.
Veelal gebeurt dat in fractieverband; een partij
bezoekt een organisatie in de stad. Maar soms
doet de Raad het ook als groep.

Donderdagochtend bezocht zo’n groep raadsleden het in Almere Duin gevestigde maritieme
trainingscentrum CSMART. Officieren van
de 107 schepen die de organisatie Carnival
Corporation in de vaart heeft, krijgen hier cursussen, trainingen en beoordelingen. Jaarlijks
zijn dat circa 8.000 maritieme professionals.
Vandaar dat er ook een eigen eigen hotel met
176 kamers is.
Het Arison Maritime Center, zoals het officieel heet, is een fabelachtig vooruitstrevende
organisatie die wereldwijd in hoog aanzien
staat. De raadsleden kregen een presentatie
van Managing Director Bill Truelove en
daarna volgde een rondleiding door het pand.
Hoogtepunt was een bezoek aan een van
de trainingsbruggen, een hyperrealistische
simulatie-omgeving, zoals die van vliegtuigcockpits bekend is.
Er werken circa 100 medewerkers in trainingscentrum en hotel en alleen al door de

loonsom draagt CSMART op die manier bij
aan de economie. De organisatie is bovendien
een internationaal voorbeeld voor andere
bedrijven die zich in Almere willen vestigen.
CSMART zit al ruim tien jaar in Almere, maar

dit nieuwe centrum ging open in 2016 en is zo
succesvol dat al over uitbreiding wordt gedacht.
Daar is nog ruimte voor op het eigen terrein.
Raadsleden en directie spraken verder over hoe
stad en organisatie elkaar kunnen versterken.

BESPROKEN IN DE RAAD
Fietspad Kievitsweg

Leger des Heils

Op de Kievitsweg delen kolossale vrachtwagens,
snelle personenauto’s, fietsers en wandelaars
die hun hondje uitlaten het wegdek. Er steekt
ook nog wel eens een argeloze eend over. Maar
een auto mag er 80 kilometer per uur rijden.
Het is geen wonder dat de Almeerders die daar
wonen aan de bel trekken. Ze dienden op 7
november een petitie in. De Raad begreep de
noodzaak en agendeerde het onderwerp meteen
twee weken later. Dus werd vorige week al over
concrete oplossingen gesproken.
In de planning van de gemeente zou in het
eerste kwartaal van 2020 met de aanleg van een
fietspad langs de Kievitsweg worden begonnen,
maar de Raad liet de portefeuillehouder weten
dat eerder al iets moet gebeuren. Waarschijnlijk
uit bezieling kwamen de raadsleden met concrete voorstellen, terwijl dat in werkelijkheid
hun rol niet is; de Raad hoeft alleen aan te
geven wat hij van de wethouder verlangt. Maar
die wethouder ging er wel in mee en nam zich
voor de bewoners goed te betrekken bij het snel
veiliger maken van de weg, bijvoorbeeld door
de snelheid te beperken. Binnenkort horen we
er meer van.

Onder de noemer Publiek Verantwoorden praat
de Raad met maatschappelijke instellingen in
de stad. Niet de hele Raad, maar een verkennersgroep van vier leden. Zo’n gesprek wordt
goed voorbereid, zodat het niet over koetjes en
kalfjes gaat. Integendeel, het gaat over visie en
missie, waar een organisatie tegen aanloopt,
wat moeilijk gaat en wat beter kan. En het gaat
erover wat zo’n instelling werkelijk bereikt
in de stad. Eerder kwamen al scholen en de
Zorggroep Almere aan bod, deze keer was het
Leger des Heils in Almere het onderwerp. Een
organisatie die echt veel voor de stad betekent
en waarvoor het dus belangrijk is dat de Raad
als vertegenwoordiger van de inwoners goed
weet wat er speelt.

Raadsspreekuur
De Raad van Almere is inwoners heel
dankbaar als ze naar de Politieke Markt
komen om een probleem aan te kaarten.
Want de ogen en oren van alle Almeerders
helpen die 45 gekozen Almeerders om
de gemeente achter zijn broek zitten als
dat nodig is. En vanaf begin volgend jaar
maakt de Raad het u nóg wat gemakkelijker.
Dan komt er een Raadsspreekuur, waar u
gewoon kunt binnenlopen om de raadsleden te informeren of om hulp te vragen.
Vóór de invoering gaan we u daarover nog
uitgebreid informeren.

te zijn. Geen gekissebis over wat waar is en
wat niet. Nu de raadsleden het eens zijn over
dezelfde ‘werkelijkheid’ kunnen ze erover
gaan praten wat er gebeuren moet om dingen
verbeteren. Daar zijn ze immers uw politieke
volksvertegenwoordigers voor. En dat komt dus
in een volgende vergadering.

In het filmpje (op raadvanalmere.nl) vertellen
raadsleden er meer over.

Dat is goed gelukt. De verkenners deelden hun
bevindingen met de andere raadsleden, zodat
de opgedane kennis voor alle partijen in gelijke
mate beschikbaar is. Zo ontstaat een gelijk
speelveld voor allen. En deze kennisuitwisseling had -op dat moment- geen ander doel dan
het onderwerp gezamenlijk zo zuiver mogelijk
op het netvlies te krijgen én het daarover eens

DE AGENDA VAN DE RAAD
Niet erg grote onderwerpen volgende week,
maar er zit er eentje bij die vanuit het oogpunt
van democratie interessant is. In Almere Buiten
is bedacht dat op een stuk landbouwgrond een
zonneveld kan komen. Duurzame energie, mooi,
denkt u misschien. Maar je kunt niet zomaar een
flink grondoppervlak veranderen van groen gras
in spiegelende zonnepanelen zonder daar met
omwonenden over te praten. Dus organiseert
de gemeente, de Raad is hier nog niet in beeld,
een participatieproces en maakt een plan. Als
er dan een besluit moet worden genomen, dan
komt de Raad wel in beeld. In een raadsvoorstel
rapporteert het College over de plannen en over
het geleverde participatie-proces. Echter, intussen
stuurde een omwonende al een brief om juist te
melden dat de participatie niet goed was.
Een fractie heeft het onderwerp geagendeerd en
een rijtje vragen aan Raad en College gesteld.

Behalve dat daarmee de participatie rondom
het zonneveld inzichtelijk wordt gemaakt, wordt
eigenlijk ook een groter doel gediend. Namelijk te
toetsen of de kwaliteit van de participatieprocessen in Almere wel voldoende is. In de bespreking
worden de aanwezige raadsleden uitgedaagd
daarover hun mening te geven.

Tarievennota
Een jaarlijks terugkerend fenomeen. De Raad
moet beslissen wat de hoogte van de belastingen
en kosten van geleverde diensten volgend jaar zijn.
Het College stelt die in de ‘Tarievennota’ voor, de
Raad moet die vaststellen. Bijzonder is dit jaar dat
de gemeente twee nieuwe belastingen invoert:
toeristenbelasting en watertoeristenbelasting. Maar
dit besluit is vorige week bij het vaststellen van de
begroting al genomen. Al te veel spektakel levert de
bespreking van deze week dus waarschijnlijk niet op.
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