Na de inspraak begon dan uiteindelijk de eerste debatronde waarbij iedere fractie die dat wilde kon
wikken en wegen wat hij of zij van het te voeren beleid vond. De ALA kwam via Marike van Doorn tot
de conclusie dat 16 % geen representatief percentage was van hoe de bewoners er echt over dachten
en was ook voor uitstel en een nadere studie. D ’66 kwam vervolgens aan het woord middels
mevrouw Rozema en die hadden een plan om de grijze container lediging gefaseerd in te voeren, dus
van eens per 2 weken naar eens per 3 weken en tot slot was er nog aandacht voor mensen met een
lichamelijke beperking die niet zomaar naar een verzamelpunt kunnen gaan met hun huisvuil.
Vervolgens kwam mevrouw Leusman van de VVD aan het woord en die vond het allang goed en
vooral stuitend was dat mevrouw Meijer van het CDA het overal mee eens was. Die legde echt het
college niets in de weg. De heer Cete wist te vertellen dat het moeilijk te regelen zou zijn om mensen
met een beperking zo eenvoudig verder te helpen omdat dit natuurlijk eerst allemaal vastgelegd
moet worden bij dezelfde gemeente en daar had hij natuurlijk wel een punt! Wie komt er nu wel voor
een extra lediging of grijze container in aanmerking en wie niet? De heer Akse van de SP had ook
grote vraagtekens , temeer omdat er juist bij het eindpunt, dus waar het afval uiteindelijk naar toe
gaat (Twence) , daar het scheiden ook al prima gebeurt en hij pleitte voor een grondig onderzoek en
twijfelde op dat moment. De heer Buitenweg van Groen Links was eigenlijk wel akkoord, maar wilde
alleen weten of de milieu eilandjes waar we straks ons afval naar toe gaan brengen wel gereed zijn.
De heer de Olde van de PVA was tegen omdat hij wel zag dat dit veel te snel ging voor de burger en
dit liever in stapjes zag en ook de heer Hammink was tegen net als Israa Abdulattif van Almelo
Centraal. Zij was ook van mening dat de enquête met 16 tot 18 % niet representatief was en derhalve
minimaal voor uitstel van het plan was. Luc Schuur van de PvdA steunde het beleid, maar vond de
invoering als startdatum van 1 oktober 2014 v.w.b. de grijze containers wel wat vroeg. Hij wilde een
beleid vaststellen en dan de startdatum uitstellen, dat lukte. De heer Hummels was het in deze ronde
eens met Groen Links en wilde er niet teveel woorden aan wijden en tot slot was ook de heer
Veenstra (C.U.) en de heer Kamphuis tegen van L.K. Toen was het voor mij na een uur al duidelijk
welke kant het op zou gaan.
De VVD en CDA hadden sowieso geen bezwaren en de PvdA gaat ook wel akkoord als er een kleine
tegemoetkoming gaat komen, hetgeen geschiedde. Vond het nog wel bijzonder dat de heer Andela
de plannen verdedigde en zijn standpunten probeerde te onderbouwen. Hij deed dat tenminste nog
op een correcte manier.
Wat er in de tweede debatronde allemaal gebeurde was niet leuk meer. Mevrouw Rozema was het
eens met de PvdA en toen wist ik heel zeker, wat ik eigenlijk al wist; we worden er weer ingeluisd. Na
eindeloze discussies en amendementen raakte je langzaam het spoor bijster. Zoveel meningen en dan
lopen de irritaties op en werd de heer Cete nog even door Marike Doorn van de ALA op zijn plek
gezet omdat hij tijdens de vergadering social media gebruikte, iets wat bijna iedereen doet in de
raadszaal. En dat terwijl de heer Cete het juist opnam voor de achterban en dit gold ook voor Israa
Abdullatif en de heer Kamphuis. Deze mensen snappen wel hoe de burgers denken en ook Bert
hummels kon toch niet akkoord gaan met het plan en saillant detail was dat toen hij dit probeerde uit
te leggen, de heer Andela van de VVD in dromenland was, het was ook immers geen belangrijk
onderwerp…. Luc Schuur (PvdA) tenslotte probeerde iedereen te sussen dat het groenafval gratis
weggebracht mocht worden en zo heb ik zoveel kreten voorbij zien komen dat het eigenlijk “het
theater van de lach” was. Nee, het was om te huilen, zoveel meningen, maar zoals ik al zei wist ik
rond 20.15 uur al dat het plan werd goedgekeurd met de nodige amendementen, maar daarvoor
hoef je niet echt veel verstand van politiek te hebben. De meeste eenmansfracties zullen wel tegen

gestemd hebben, maar bij een wetsvoorstel dat met 24 versus 7 wordt aangenomen doe je als kleine
partij niet mee. Deze mensen kunnen veel beter 1 partij gaan vormen omdat je als kleine partij bij
zeldzaamheid een rol kunt spelen in de politiek. De grote 3 maken het toch uit en wij, Almeloers zijn
weer de dupe. We mogen weer stemmen op 19 maart a.s. hiep hoi! Maar wie zal daar nog aan
meedoen? Ik heb respect voor degene die het proberen en het is prima dat er verschillende
meningen zijn, maar vechten tegen de elite is moeilijk. Kan maar 1 ding bedenken na deze
wonderlijke avond en dat is lekker gaan slapen en dromen dat er ooit eens een grote partij in Almelo
ontstaat die wel oor heeft voor de medemens.
Hoogtepunt van deze trieste avond was het begin van de raadsvergadering. De burgemeester Jon
Vloedbeld kreeg dankzij o.a. Gijs Stork een woord van dank en een bloemetje omdat ze 12 en een
half jaar burgemeester is (niet alleen in de gemeente Almelo), gefeliciteerd. Mooi, maar wat over
blijft is die fikse kater van de wederom teleurstellende grote politieke partijen. Het was weer een
wanvertoning voor het volk!
Marcel Ensink

