
  

Amendement (Sociale Agenda) 

De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 2 juli  2013, 

besluit gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (VJN 2013): 

Het punt 4b:  Incidenteel, maximaal 6 miljoen euro te reserveren voor de periode 2014 - 2017 om de 

gewenste omslag in het sociale domein te realiseren.  

Te vervangen door: 

 Jaarlijks een bedrag van 1,5 miljoen euro structureel te reserveren om de gewenste omslag in het 

sociale domein te bewerkstelligen en de doelstellingen van de sociale agenda 2020 te realiseren. 

toelichting: 

Almelo heeft de laatste jaren, ingegeven door de financiële situatie, fors bezuinigd op het sociale 

domein in de breedste zin van het woord. Aannemende dat de financiële positie van de gemeente de 

komende jaren verbetert, het is dan, gezien de sociale structuur van Almelo, noodzakelijk en 

wenselijk te investeren in het sociale domein om een deel van de kaalslag van de afgelopen 

periode(s) ongedaan te maken of op een ander manier vorm te geven. 

 Ondertekening door: 

        

        

        

        

       LKA 

         

LJH    

 

 

 



  

Amendement (VVV) 

De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 2 juli  2013, 

besluit gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (VJN 2013): 

De onder 10.a. genoemde bezuiniging, geen middelen meer voor VVV-functie, te schrappen. 

toelichting: 

Het fysieke toeristische informatiepunt in de Bibliotheek wordt veelvuldig gebruikt en heeft een 

belangrijke functie. 

Op de bewegwijzering op cruciale punten in de stad duidelijker aangeven waar het ‘Tourist Info’-punt 

zich bevindt. 

 Ondertekening door: 

        

        

        

        

       LKA 

         

LJH  

 

 

 

 

 

 



  

Amendement (verkeersveiligheid) 

De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 2 juli  2013, 

besluit gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (VJN 2013): 

De onder 10.d. genoemde bezuiniging , het deels stoppen van het verkeersveiligheidprogramma, te  

schrappen. 

toelichting: 

Verkeersonderwijs is van essentieel belang om kinderen vertrouwd te maken en instrumenten aan te 

reiken welke hun veiligheid in het verkeer vergroten. Het is te simpel om te stellen dat dit geen 

kerntaak of verantwoordelijkheid is van de gemeente en daarmee de verantwoordelijkheid 

grotendeels terug te leggen op de schouders van ouders en het onderwijs.  

 Ondertekening door: 

        

        

        

        

       LKA 

         

LJH    

 

 

 

 

 

 



  

Amendement (langdurigheidstoeslag) 

De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 2 juli  2013, 

besluit gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (VJN 2013): 

De onder 11.a. genoemde bezuiniging, besparen op langdurigheidstoeslag, te schrappen. 

 

toelichting: 

Wie langer dan drie jaar in de bijstand zit, is door zijn reserves heen. Met de langdurigheidstoeslag 

krijgen mensen de mogelijkheid om even op adem te komen en reserves aan te vullen. Wij willen 

deze groep ontzien bij bezuinigingen.  

Het bezuinigen op de langdurigheidstoeslag is in onze ogen ongewenst en kan leiden tot 

maatschappelijke problemen zoals een toenemende schuldenproblematiek.  

Wel willen wij het college oproepen om maximaal in te zetten op het begeleiden naar werk, 

waardoor de langdurigheidstoeslag aan minder mensen hoeft te worden uitgekeerd.  

 Ondertekening door: 

        

        

        

        

       LKA 

         

LJH    

 

 

 

 



  

Amendement (speeltoestellen) 

De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 2 juli  2013, 

besluit gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (VJN 2013): 

De onder 12.e. genoemde bezuiniging, verminderen van speeltoestellen, te schrappen. 

toelichting: 

Juist in het kader van leefbaarheid, dienen we uiterst terughoudend te zijn met bezuinigingen op 

middelen die de onderlinge saamhorigheid kunnen waarborgen. 

Speeltoestellen worden gebruikt door kinderen, doch de kleine terreinen met speeltoestellen 

hebben voor veel ouderen tevens de functie van ontmoetingsplek.  

Uiteraard dienen we kritisch te zijn, wellicht toezicht en onderhoud op basis van een convenant “uit 

te besteden aan de buurt”, doch verminderen is duidelijk een stap te ver.  

 Ondertekening door: 

        

        

        

        

       LKA 

         

LJH    

   


