
  

Motie (dienstencentrum De Riet) 

De Raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 2 juli 2013 (VJN 2013),  

Overweegt, dat 

• Het dienstencentrum “De Riet” een belangrijke sociale functie heeft in de wijk De Riet; 

• Er voor de transitie jeugdzorg en AWBZ straks per wijk een basisinfrastructuur noodzakelijk 

is; 

• SCOOP door de door deze raad doorgevoerde bezuinigingen geen armslag heeft om het 

dienstencentrum open te houden. 

Besluit, 

•     Budget vanuit de gemeente beschikbaar te stellen om het dienstencentrum “De Riet” open 

te houden en de activiteiten zoals die daar nu reeds plaatsvinden te continueren. 

•     Voor het huidige jaar ter financiering een beroep te doen op de algemene reserve, voor de 

periode na 2014 een beroep te doen op het transitiebudget. 

 

toelichting: 
De fractie van de PvdA heeft destijds gepleit tegen het korten van € 300.000,= subsidie voor SCOOP. 

De raad heeft hier toen anders over beslist, met nu dan onder ander de voorgenomen sluiting van 

het dienstencentrum als gevolg. De gemeente kan er zorg voor dragen dat het dienstencentrum 

open kan blijven. Niet alleen voor de huidige gebruikers, maar ook met een blik gericht op de 

toekomst, waarin een basis infrastructuur per wijk of per buurt noodzakelijk zal zijn in het kader van 

de transitie van de AWBZ en Jeugdzorg. Het dienstencentrum kan een belangrijke plek innemen 

binnen die basisinfrastructuur van De Riet.  

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening door: 

        

        

        

        

        LKA 

         

LJH     

 



  

Motie (startersleningen) 

De Raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 2 juli 2013 (VJN 2013),  

Constateert, dat 

• Het College thans geen voorstellen ontwikkelt inzake de mogelijkheid van startersleningen; 

Overweegt, dat 

• De starterslening voor nieuwkomers op de woningmarkt zeer aantrekkelijk kan zijn;      

• Ter stimulering van de koopwoningmarkt het Rijk extra budget heeft gereserveerd; 

• De startersleningen een overbrugging bieden tussen de aankoopkosten van een woning en 

de lening die de kopers kunnen krijgen van financiële instellingen; 

Spreekt uit,  

•     Het college van B&W dringend te verzoeken om uiterlijk in oktober met een raadsvoorstel te 

komen startersleningen in te kunnen voeren. 

 

Toelichting : 

De gevolgen van de economische crisis voor de woningmarkt zijn ook in Almelo zichtbaar. De 

doorstroming stagneert en de belangstelling voor nieuwbouw, met name ten aanzien van de 

duurdere categorieën is afgenomen. Juist starters hebben het moeilijk in deze tijd met de 

aangescherpte bankeisen. Het vooruitzicht op het verbeteren van de woningmarkt is en blijft 

somber. Er is weliswaar sprake van dalende marktprijzen, maar voor de goedkoopste voorraad 

woningen is er beperkt sprake van een prijsdaling. Het mogelijke positieve effect van deze 

ontwikkeling wordt geheel teniet gedaan door het afnemen van de leencapaciteit van starters.  

De toestroom van starters op de koopmarkt is essentieel voor de doorstroom van woningen op 

de koop en de huurmarkt.  

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening door: 

        

        

        

        

        LKA 

         

LJH     



  

Motie (pilot taalmeter) 

De Raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 2 juli 2013 (VJN 2013),  

Constateert, dat 

• Laaggeletterdheid voorkomt in alle geledingen van de samenleving: mannen en vrouwen, 

jongeren en ouderen, werkenden en niet-werkenden etc; 

• De aanpak van laaggeletterdheid in de samenleving op een innovatieve en doelgerichte 

manier moet plaatsvinden; 

• Stichting Lezen & Schrijven de Taalmeter heeft ontwikkeld, waarmee organisaties op een 

snelle en eenvoudige wijze kunnen bepalen wat het taalniveau van iemand is.  

Overweegt, dat 

• Laaggeletterdheid een forse belemmering vormt voor het volwaardig deelnemen aan de 

samenleving; 

• Laaggeletterdheid het moeilijk maakt om werk te vinden. 

Spreekt uit,  

• Het college op te roepen een pilot uit te voeren met de Taalmeter onder een groep 

uitkeringsgerechtigden;  

• De raad middels een politiek beraad te informeren over de uitkomsten van deze pilot en 

mogelijke vervolgstappen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening door: 

        

        

        

        

        LKA 

         

LJH     

    


