
Voorzitter, 

 

De fractie van de PvdA kan zich in grote lijnen vinden in de strekking van de 

voorjaarsnota. Financieel gezien delen wij de mening van het college dat het 

huishoudboekje structureel op orde moet worden gebracht, echter, dat is 

straks vooral voor de begroting. Nu hebben wij het over de voorjaarsnota en 

geven wij richting aan het beleid. Daarbij hebben wij enkele nuanceringen op 

de voorjaarsnota, die wat ons betreft straks in de begroting tot uitdrukking 

worden gebracht. 

 

Marsroute sociaal domein 

Allereerst willen we het hebben over het sociale domein.  

De veranderingen die hier op stapel staan, transitie jeugdzorg en AWBZ en 

passend onderwijs vragen om een nieuwe manier van werken; een nieuwe 

marsroute voor het sociaal domein. We moeten op een andere manier 

omgaan met de zorgvragen die op de gemeente af komen. Met de 

maatregelen voor de Wmo wordt hier een start mee gemaakt. Dit sluit goed 

aan bij de visie van de PvdA op het sociaal domein. Niet alleen de gemeente is 

verantwoordelijk voor een oplossing; dat zijn we als samenleving met z’n allen: 

we moeten meer voor elkaar zorgen. Met een beetje ondersteuning vanuit de 

overheid en wat hulp vanuit de omgeving is er veel mogelijk. We zijn in dit 

verband dan ook te spreken over de plannen voor een was- en strijkservice.  

Volgens de PvdA moeten we er hierbij voor zorgen dat het mes aan meerdere 

kanten snijdt en kijken of we hier mensen met een uitkering of een sw-

indicatie bij kunnen betrekken. Als u dit kunt realiseren kunnen wij pas echt 

tevreden zijn.  

We weten dat er op het moment hard gewerkt wordt aan de toekomst van 

Soweco. We willen hierbij nogmaals aandacht vragen voor een goede werkplek 

voor mensen met een SW-indicatie. 

We hoeven in Almelo niet het wiel opnieuw uit te vinden. Daarom stellen we 

voor om nog eens goed te kijken hoe andere gemeenten aan de slag gaan met 

de transities. Enschede heeft bijvoorbeeld een model ontwikkeld dat wellicht 

ook aanknopingspunten voor de gemeente Almelo biedt. 

 

Structureel budget sociaal domein 

En dan het financiële deel van het verhaal: Twee voorjaarsnota’s geleden 

hadden we het in deze raad over maatregelen in het kader van ‘het verschil 

maken’. Toen hebben we al opgemerkt dat wat de PvdA betreft niet alle 

maatregelen in dit proces passen, maar dat er ook domweg sprake is van 

bezuinigen. Wij vinden dat je die bezuinigingen weer terug moet kunnen 



draaien als de financiële positie daar gelegenheid voor biedt. Daarom stellen 

wij voor, middels een amendement, om de 1,5 miljoen euro per jaar 

transitiebudget voor de periode 2014-2017 structureel te maken, oftewel dit 

bedrag ook beschikbaar te maken in de jaren hierna. Dit bedrag dient ten 

goede te komen aan het ‘sociale domein’, in de breedste zin van het woord. 

Zeker nu het kabinet de beleidsvrijheid voor gemeenten op dit gebied heeft 

vergroot, zien wij voor onze gemeente kansen om te investeren in de sociale 

agenda van de stad en de eigen kracht van de Almeloërs.  

De korting op de langdurigheidstoeslag, zoals het college die voorstelt vinden 

we onwenselijk. Wij vinden het niet gepast om een deel van de rekening neer 

te leggen bij hen die toch al moeizaam de eindjes aan elkaar kunnen knopen.  

Wij dienen daarom een amendement in om de voorgestelde bezuiniging terug 

te draaien. De echte oplossing voor het bezuinigen op de 

langdurigheidstoeslag is volgens de PvdA het maximaal inzetten op het 

begeleiden naar werk. We gaan er vanuit dat het college hiermee aan de slag 

gaat, om zo het beroep op de langdurigheidstoeslag terug te brengen. 

 

Dienstencentrum de Riet 

Dan, het dienstencentrum de Riet. Zoals bekend heeft de PvdA destijds gepleit 

voor het in standhouden van de subsidie voor Scoop. De raad heeft hier toen 

anders over beslist, en heeft de subsidie met 300.000 voor de periode 2012-

2014 euro gekort. De gevolgen van deze beslissing zijn inmiddels merkbaar in 

de samenleving, onder andere door de voorgenomen sluiting van 

dienstencentrum De Riet. De fractie van de PvdA stelt voor om als gemeente er 

zorg voor te dragen dat de (sociale) functie van het dienstencentrum kan 

blijven bestaan. 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 wat ons betreft een belangrijke plek innemen binnen 

die basisinfrastructuur van de Riet. Wij dienen hiervoor een motie in. 

 

Daarnaast willen wij aandacht vragen voor de Taalmeter: een instrument van 

de stichting Lezen en Schrijven. Hiermee kan met een korte test worden 

gekeken of mensen laaggeletterd zijn. Omdat laaggeletterdheid een forse 

belemmering vormt bij het functioneren in onze samenleving, maar zeker bij 

het vinden van een baan, stellen wij middels een motie voor een pilot te 

starten onder bijstandsgerechtigden. Hiermee willen wij kijken hoeveel 

laaggeletterden zich onder deze groep bevinden zodat we hier eventueel 

beleid op kunnen ontwikkelen in samenwerking met ROC en bibliotheek. 

 



 

In de voorjaarsnota stelt u voor om op de verslavingszorg 100.000 euro te 

bezuinigen. Dit betreft een lokale en bovenlokale zaak; we krijgen een 

rijksuitkering van 2.465.000 euro en leggen daar zelf als gemeente een bedrag 

van 287.000 euro bovenop. Op dit laatste bedrag wenst u 100.000 euro te 

bezuinigen. U schrijft dat het tot nu toe bestede bedrag nodig was omdat 

rijksmiddelen onvoldoende zijn om dit beleid adequaat uit te voeren. Dan is 

het voor ons onbegrijpelijk dat u op het eigen budget 35% kunt bezuinigen 

zonder dat de zorg voor deze belangrijke groep in het gedrang komt. In het 

antwoord op onze schriftelijke vraag hierover, spreekt u over herprioritering. U 

gaat hierbij onvoldoende in op de oplossingen die u voor ogen staan en het 

overleg met buurgemeenten dat nog moet worden gevoerd. Dit is voor ons op 

dit moment een brug te ver. Wij verzoeken u dan ook om met de behandeling 

van de begroting met een betere uitleg te komen en de resultaten te 

presenteren die uit het bovenlokale overleg zijn gekomen. 

Tot zover het sociale domein.  

 

Binnenstad 

Een ander cruciaal onderwerp is de binnenstad. Mijn fractie gaat ervan uit dat 

met de plannen in deze voorjaarsnota nog dit jaar de schop de grond in gaat. 

De subsidie van de provincie van 8,9 miljoen euro voor de binnenstad lijkt 

veilig gesteld. Een derde partij is nu aan zet om te beginnen met ontwikkelen. 

Voorzitter, mijn fractie hoort graag wat de actuele stand van zaken is, gezien 

ook uw opmerkingen in het politiek beraad over een gesprek dat op 29 juni zou 

plaatsvinden.  

Voorts zijn wij benieuwd naar de positie van Beter Wonen. 

 

Met het oog op de huidige, maar zeker ook toekomstige, toeristische 

aantrekkingskracht van de Almelose binnenstad vindt de PvdA-fractie het niet 

opportuun nu te beslissen om de VVV functie uit Almelo te laten verdwijnen. 

Zeker ook gezien de efficiënte manier van samenwerken met de bibliotheek, 

willen wij de huidige constructie graag voortzetten. Wat ons betreft hoeft dat 

niet meer onder de vlag van de VVV, als de functie maar wel gehandhaafd 

blijft. Innovatie en meegaan met de tijd is hier wel een belangrijke 

voorwaarde. 

 

Nu het woord bibliotheek is gevallen, het volgende. De bibliotheek heeft u vier 

scenario’s aangeboden als alternatief voor de bezuiniging. Wij hebben er geen 

problemen mee dat de filialen gesloten worden, maar niet eerder dan dat er 

alternatieven zijn. Te denken valt aan kleinschalige (digitale) infopunten in 



scholen of buurthuizen waar mensen boeken kunnen bestellen, halen en 

brengen. De bibliotheek zelf heeft ook ideeën die wij graag uitgewerkt willen 

zien. Zo valt er nog veel meer te bedenken. Wij verzoeken u dan ook het 

bestuur van de bibliotheek tijd te geven om meer alternatieven uit te werken 

om te komen tot een vernieuwende, innovatieve en toekomstgerichte 

bibliotheek. 

 

Grondbedrijf 

Het grondbedrijf, voorzitter, verkeert nog steeds in zwaar weer. Op zichzelf 

steunen wij dan ook het voorstel van het college om de komende 4 jaar 3,6 

miljoen euro te investeren in de positie van het weerstandsvermogen.  

Hierbij dient aangetekend te worden dat onze fractie verwacht dat een plan 

van de provincie voor een grondfonds waarmee gronden van gemeenten 

worden aangekocht, ertoe kan leiden dat de positie van het grondbedrijf nog 

voor het eind van dit jaar duurzaam verbetert. We zullen dus ook de begroting 

moeten afwachten om te bepalen of die reservering inderdaad nog 

noodzakelijk is. Zodra de voornemens van de provincie concreet lijken te 

worden willen we graag een politiek beraad over dit onderwerp. 

 

Verder is de doorstroming op de huizenmarkt natuurlijk ook een factor die 

mede de resultaten van het grondbedrijf beïnvloedt. De fractie van de PvdA 

stelt dan ook voor om ook in Almelo, in navolging van veel andere gemeenten, 

de starterslening in te voeren. Wij dienen hiervoor een motie in. 

 

Overige 

De voorgestelde bezuiniging op het verkeersveiligheidsprogramma kan onze 

fractie niet steunen. Het middels verkeerseducatie  beperken van het aantal 

verkeersincidenten heeft wat de PvdA betreft prioriteit. Wij dienen dan ook 

een amendement in om de verkeerseducatie in de huidige vorm te handhaven, 

wij denken dat er binnen de verkeersbegroting ruimte is om deze af te dekken. 

 

Niet voor het eerst in deze raadsperiode wordt in de voorjaarsnota een 

bezuiniging op het onderhoud van speeltoestellen voorgesteld. Voorzitter, wij 

als fractie zijn er wel een keer klaar mee. Wij vinden dat deze speeltoestellen 

een sociale en recreatieve functie hebben voor jong en oud. Wij dienen een 

amendement in om de voorgestelde bezuiniging geen doorgang te laten 

vinden. 

 

Het onderhoud aan schoolgebouwen: de fractie van de PvdA hecht aan 

kwalitatief goed onderwijs in een optimale leeromgeving.  Het is dan ook voor 



onze fractie nog de vraag of bovenstaande nog gerealiseerd kan worden als er, 

zoals u voorstelt, structureel 350.000 euro aan onderwijshuisvesting wordt 

onttrokken.  

 

Dan veiligheid; de 14 Twentse gemeenten in de Regio Twente hebben in het 

kader van efficiëntie en effectiviteit besloten gezamenlijk lokaal 

veiligheidsbeleid te ontwikkelen en hier voor 0,2 fte uit de bestaande lokale 

formatie aan te wenden. Nu wordt voorgesteld deze 0,2  fte structureel op te 

vullen. De fractie van de PvdA wil graag van het college vernemen waarom 

voor deze oplossing gekozen wordt. 

 

Voorzitter, het toeschrijven van kosten naar de rioolheffing en de 

afvalstoffenheffing is ons inziens voldoende onderbouwd. Wij gaan ervan uit 

dat u vandaag nogmaals bevestigt dat de totale lasten, inclusief de WOZ,  voor 

de burger als gevolg van deze verandering niet zullen stijgen en dat de risico’s 

gepaard gaande met deze verandering voldoende afgedekt zijn.  


