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De nieuwe tevens laatste adviesraad van het openbaar lichaam ZIJP is
genstalleerd De wethouders zijn benoemd de taken zijn verdeeld en de
raadscommissies zijn ingesteld Vol ijver gaat men aan de slag voor een dil
keer wel zeer korte maar daarom niet minder belangrijkezittingsperiode
Eind volgend jaar zijn er in Almere wederom
derom verkiezingen maar dan voor
een gemeenteraad want per 1 januari
die
1 984 is Almere gemeente Vr
tijd moet er nog heel wat gebeuren en
dienen er nog belangrijke beslissingen

stem te laten horen bij commissievergaderingen
gaderingen Bij commissievergaderingen
gen wordt het voorbereidende werk
gedaan

Daar worden de voorstellen

voor het beleid besproken en zonodig
bijgesteld Van alle in de raad vertegenwoordigde

worden genomen Beslissingen die
van grote invloed zijn op de toekomst

genwoordigde fracties zit in een commissievergadering Het nieuwe dagelijks bestuur
chaam ZIJP
missievergadering een afgevaardigde

Beslissingen die daarom
ook alle inwoners van Almere aangaan
gaan U kunt uw stem laten horen niet
alleen bij de verkiezingen maar ook

die

te

van Almere

daarna Het is belangrijk dat de bevolking
onderhoudt
king zoveel mogelijkcontact
in
haar
vertegenwoordigers
houdt met
de raad om zodoende zo snel en effectief
fectiefmogelijk te kunnen inspelen op
wensen ideeºn en ongenoegens die
er bij de inwoners van Almere leven

het standpunt van zijn of haar

fractie

ten aanzien van de besproken
derwerpen komt toelichten Voorafgaand
gaand aan elke vergadering vraagt de
voorzitter - dat is de wethouder in
wiens portefeuille de te bespreken onderwerpen
onderwerpen

tie

derwerpen zitten - of er mensen op de
publieketribune zijn die de commissie
wensen toe te spreken Op die manier
kunt u uw standpunt of het gezamenlijk
lijk standpunt van uw buurtgenoten
aan de commissieleden duidelijk maken

invloed
Om

dit te

vergemakkelijken is

ken
er

elke

van het

openbaar

lichaam
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tie en de cordinatie van het emancipatiebeleid

zijn

midden

die

zich alien met verschillende

begin van de vergadering de landdrost
drost de wethouders of alle raadsleden
den toespreken De raadsvergaderingen

houder voor onderwijs financiºn automatisering
opbouw
Deze vier wethouders vormen samen
tomatisering personeelszaken
bouw grondbedrijfen woonruimteverdeling met de landdrosthet dagelijks bestuur
stuur De landdrostdraagt zorg voor
deling
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voor
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derdag van de maand
Misschien nog belangrijker dan bij
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Er zijn

Onderwijs voorzitter P
P

bevolkingom in te spreken Dat
houdt in meedenken over en invloed
uitoefenenop het te voeren beleid Bij
elke raadsvergadering kunnen inwoners
het
ners van Almere een half uur vr

meestal op de tweede
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De adviesraad van Almere heeft uit
vier

wethouders gekozen
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houdt zich bezig
maatschappelijke

met gezondheidszorg
lijke dienstverleningburgerzaken
economischezaken sociale zaken en
de cordinatie van het minderhedenbeleid
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voorzitter D
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Welzijnszaken voorzitter P van der
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en
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Hoe al deze commissies zijn samengesteld
mengesteld is hier onder weergege-
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