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Een terugblik op Koersvast 
 

In 2010 schreven we in ons verkiezingsprogramma “Koersvast” over de moeilijke tijden waarin we toen 

leefden. We zijn nu vier jaar verder en constateren dat we de moeilijke tijden helaas nog niet achter ons 

kunnen laten. Ook Almelo ontsnapt voorlopig niet aan de druk van de recessie.  

De PvdA werd bij die laatste verkiezingen de grootste partij. Met 2 wethouders in het college en de 

raadsfractie heeft de PvdA bestuursverantwoordelijkheid genomen en koers gehouden. Een koers gericht op 

een sterker en socialer Almelo. Er is veel bereikt dankzij onze politici in de raad en het college. We noemen 

enkele uiteenlopende voorbeelden: 
  

[Ondanks de economische tegenslag heeft de fractie het minimabeleid overeind kunnen houden] 

[Er is de komende jaren structureel € 1,5 miljoen extra voor het sociaal domein]  

 [De zakelijke invulling van de Heracles-lening was zonder de PvdA geëindigd in een te lage opslag] 

 [Het Kindcentrum zorgt voor een betere aansluiting van de voorschoolse educatie en het basisonderwijs]  

[In 2012 zijn de deuren geopend van Talentenfabriek NAXT, een geweldige voorziening voor de jeugd] 
 

PvdA wil ook in de periode 2014-2018 opnieuw bestuursverantwoordelijk aangaan. Met een stem op de PvdA 

kan Almelo verder worden versterkt: een aantrekkelijke stad om in te wonen, een aantrekkelijke 

vestigingsplaats voor bedrijven en werknemers. Maar ook een aansprekende plaats om te recreëren.  

In een tijd van schaarste bekent de PvdA kleur en staat ze voor heldere keuzes. Niet alles wat wij willen, zal 

kunnen. Uw stem is belangrijk! Hoe meer mensen stemmen op de PvdA, des te meer we kunnen bereiken. 

Onze politici zullen zich vervolgens sterk maken om dat ook te realiseren. Omdat ze geloven in het sterker en 

socialer maken van Almelo.  

   

 

Met perspectief aan de slag! 

We moeten samen verder vooruit 
 

Almelo staat de komende jaren voor de opgave om de stad te laten (op)bloeien door verantwoord met de 

beschikbare middelen om te gaan. Met ons verkiezingsprogramma dat steunt op drie uitgangspunten, willen 

wij ervoor zorgen dat Almelo sterker en socialer uit de crisis komt:  

 

1. We delen de rekening eerlijk  

De gemeente trekt hard aan de eigen broekriem. Lastenverzwaringen worden tot een minimum beperkt. 

 De laagste inkomens worden zoveel mogelijk ontzien. We schuiven de rekening niet door! 
 

2. We maken vooruitgang mogelijk  

Voor de toekomst van Almelo is het van belang te investeren, zodat vooruitgang en groei mogelijk zijn, 

waarbij duurzaamheid, (buurt)economie, de eigen kracht van mensen en solidariteit gebundeld worden.  
 

3. De leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid moeten op orde zijn  

Zonder uitzondering geldt voor heel Almelo dat verpaupering en overlast wordt tegengegaan. Werk 

maken van ontzorging en langer-thuis-wonen, vereisen goede infrastructuren, waaronder digitale.  

 

Met deze uitgangspunten willen wij als sociaaldemocraten verder aan een goede samenleving bouwen en 

deze doorgeven. Hoe? Dat hebben we in dit programma verwoord door onze belangrijkste punten op papier 

te zetten, met ruime aandacht voor onze speerpunten werk en inkomen, wonen en zorg en binnenstad. Niet 

in de laatste plaats door de grote overdrachtsoperatie van Rijkstaken naar de gemeente vanaf 2015.  
 

De gemeente moet in onze visie alle mogelijkheden benutten om Almelo door de financieel moeilijke tijd te 

loodsen. De bestuursstijl die open en krachtdadig moet zijn, staat in het teken van die context, van die 

urgentie. Dat betekent: minder naar binnen gericht, en een open hand naar burgers, maatschappelijk 

middenveld en ondernemers. Inspraakdemocratie moet bij burgers het beeld vestigen dat er niet alleen 

inspraak mogelijk is, maar dat er daadwerkelijk iets met hun signalen wordt gedaan. Als een 

winkeliersvereniging klaagt over drugsoverlast dan moet dat als belangrijk én urgent worden opgepakt. 
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De gemeente rekent af met overmatige controlezucht, onder meer door verdere deregulering en ontzorging. 

Ze versterkt haar houding van vertrouwen in én service aan de burger. De gemeente - als regisseur, 

aanbesteder, subsidient, vastgoedbezitter, etc. - draait maximaal aan knoppen die de lokale 

werkgelegenheid, koopkracht en (economische) aantrekkingskracht van de stad stimuleren. 

 

De PvdA staat voor een politiek die met alle macht strijdt tegen sociale achteruitgang en ervoor vecht dat 

mensen sociale vooruitgang boeken, dat het morgen beter is dan gisteren en vandaag. De PvdA staat voor 

politiek die de problemen aanpakt, beslissingen neemt en uitvoert. Om de toekomst van mensen te helpen 

veilig stellen. Want de toekomst is geen dreigement, maar een belofte die we proberen waar te maken. We 

moeten weer verder vooruit. De PvdA in het huidige college bewijst het, ondanks de beperkte budgettaire 

ruimte, door het sociale domein te beschermen en door startersleningen mogelijk te maken.  

Vooruitgang is mogelijk in Almelo. Met dit programma legt PvdA Almelo een perspectief op tafel voor een 

lokale samenleving die er morgen mooier, beter, juister, eerlijker en veiliger uitziet. We moeten weer verder 

vooruit. We, dat is samen! Aan de slag dus. 

 

 

Van Rijk naar gemeente 

Het grote sociale domein van Almelo  
 

Vanaf 2015 decentraliseert de Rijksoverheid fors. Gemeenten worden vanaf dan verantwoordelijk voor 

belangrijke uitvoeringstaken waar veel Almelose burgers mee te maken krijgen: 

 

� De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) breidt zich uit door de overheveling van de begeleiding, 

ondersteuning en verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wmo. Vanaf 

2014 vervalt al de aanspraak op dagbesteding en wijzigt de aanspraak op persoonlijke verzorging. 
 

� Het Rijk legt de uitvoering van de Participatiewet (voor de Wet werk en bijstand [WWB], voormalig 

Wet arbeidsondersteuning jon gehandicapten [Wajong] en Wet sociale werkvoorziening [WSW]) bij 

gemeenten, met een rol voor werkgevers, werknemers en regionale structuren. 
 

� Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het gaat hier om de provinciale jeugdzorg, de 

jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-ggz en zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd. 

 

Daarmee wordt het sociale domein van de gemeente Almelo vele malen groter. Met een totaalbudget van 

ongeveer 100 miljoen op jaarbasis moet dit domein vormgegeven worden, een slordige 20 miljoen minder 

dan waar het Rijk het tot nu toe voor doet. De gemeente zal zich goed moeten voorbereiden op deze taken. 

Het is de politiek die daarbij de keuzes maakt, want welke scenario’s kies je en hoe zorg je ervoor dat je op 

verantwoorde wijze met de financiële middelen omgaat? 

  

De PvdA Almelo kiest voor een ‘marsroute sociaal domein’ met oplossingen die passen bij de knelpunten van 

Almelo. Wij denken dat het mogelijk is de nieuwe taken en verantwoordelijkheden aan te gaan én 

tegelijkertijd een bedrag opzij te leggen. Maar dan moeten we het wel anders dan nu doen. De PvdA realiseert 

zich dat dit gevolgen kan hebben voor bestaande voorzieningen. Daarover moet zo snel als mogelijk is 

duidelijkheid komen zodat niet langer dan nodig is onzekerheid bij betrokkenen ontstaat.  

 

De PvdA vindt de opbouw van de reserve nodig om in schrijnende situaties te kunnen aanspreken, én voor 

het ondersteunen van nieuwe initiatieven en innovaties. Voor een stad als Almelo blijft de positieverbetering 

van een relatief grote groep sociaal zwakke stadgenoten onverminderd belangrijk. Géén verbetering of zelfs 

een achteruitgang, moet voorkomen worden.  

Daar staat tegenover dat de zelf- én samenredzaamheid mag en moet toenemen. De PvdA wil dat mensen 

duidelijk worden aangesproken: “Probeer het eerst zelf. En nog een keer, met hulp van familie of buren. Als 

het dan nog niet lukt, is er een vangnet.” 
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Participatiewet 

Het aantal mensen in de WW, Wajong en bijstand ligt in Almelo aanzienlijk hoger dan het landelijk 

gemiddelde. Dat maakt dat Almelo een eigen problematiek heeft en een eigen aanpak nodig heeft.  

In de ogen van de PvdA moet de gemeente als regisseur van de decentralisaties, alle wenselijke 

dwarsverbanden helpen tot stand te brengen tussen de Wmo, de jeugdzorg én het domein van werk en 

inkomen, zolang ze gericht zijn op preventie en het bundelen en efficiënter aanbieden van ondersteuning. 

Want ook de sociale dienst is actief in dezelfde wijken en bij dezelfde gezinnen als hun collega-professionals 

van zorginstellingen. Ook hier staan participatie en eigen kracht centraal.  
 

De PvdA ziet het als een van de belangrijkste uitdagingen om betaald werk te realiseren voor laag opgeleiden.  
 

De PvdA vindt dat van mensen met een uitkering verwacht mag worden dat zij zich via vrijwilligerswerk en 

arbeidsparticipatie inzetten voor de gemeenschap. Dit mag niet leiden tot verdringing van regulier werk. Van 

betrokkenen vragen we erover te waken dat de verplichte arbeid werkelijk bijdraagt aan participatie en geen 

zinloze dwangarbeid wordt.  
 

De gemeente gaat dan als het aan de PvdA ligt voorop in het geven van best practices. Met prioriteit moet 

ze er voor gaan zorgen dat zinvol werk voor alle mensen die worden gerekend tot de participatiewet, wordt 

gevonden én slim wordt ingezet, te beginnen bij de gemeente zelf. Onder meer door de overlap in de 

arbeidsmatige AWBZ-dagbesteding en beschut werk vanuit de Sociale Werkvoorziening, anders in te richten.  

 

Wmo 

Wij denken dat het in Almelo mogelijk is om tegelijkertijd de kwaliteit van ondersteuning en zorg beter te 

maken, de betrokkenheid in de samenleving (meer voor elkaar zorgen) te vergroten én de financiële 

houdbaarheid van de langdurige zorg en ondersteuning te garanderen.  
 

Om de uitvoering van de Wmo vorm te geven heeft de PvdA de voorkeur voor het (per wijk) sluiten van een 

prestatiecontract met één hoofdaannemer (of een consortium van instellingen) voor de uitvoering van 

welzijn, zorg en wonen in de wijk. De gemeente dient zich daarbij te realiseren dat de vrije keuze van de cliënt 

blijft bestaan en dat andere of nieuwe aanbieders de vrije ruimte hebben om deze cliënt te benaderen. Daar 

zal dus  in de randvoorwaarden van het prestatiecontract aandacht voor moeten zijn. 
  

Met de transitie van AWBZ naar Wmo is een geoliede basisinfrastructuur in de wijken onontbeerlijk, waarbij 

de integrale wijkaanpak en het principe van “1 gezin (huishouden) = 1 plan + budget” kenmerkend zijn. Van 

participerende instellingen wordt gevraagd hun expertise en energie hierop te richten in plaats van hun eigen 

organisatie en gebouwen heilig te verklaren.  

Kritisch moet worden gekeken naar het aandeel zorg – in vergelijking met wonen en welzijn - dat moet 

worden ontdaan van onterecht gebruik. Relatief lichte zorgvragen worden nog teveel vanuit een medisch 

perspectief benaderd en geïndiceerd.  
 

De gemeente zorgt voor de inrichting van de genoemde basisinfrastructuur, waardoor het beroep op de zorg 

kleiner wordt. De infrastructuur moet slim opgebouwd worden langs de wijk- én stedelijke lat. Op wijkniveau 

is de inrichting van diverse concrete services aan de orde (zie buurteconomie) die de ontzorging en het langer 

thuis wonen bevorderen. Op stedelijk niveau worden daar services aan toegevoegd die meer vakkennis 

vragen en bij die schaal passen (bijvoorbeeld reparatiediensten voor de scootmobiel). 
 

Het wordt dé uitdaging om de door de overheid zelf veroorzaakte claimcultuur op het AWBZ-zorgrecht, te 

veranderen in een verantwoord Wmo-gebruik. Het veranderen van deze gedachte bij Almeloërs en 

uitvoerende instellingen, onder meer door goede voorlichting en training, vindt de PvdA een even belangrijke 

opgave dan de technische inrichting van de transitie.  
 

Bij maatschappelijke taken komt de vraag steeds meer direct van burgers. Er komen ook nieuwe taken naar 

de wijk toe. De rolverdeling tussen burgers en professionals in de wijk verandert. De gemeente moet er voor 

zorgen dat zij dit private zelf-organiseren – de burgermaatschappij of civil society - aanmoedigt en waar nodig 

faciliteert. Ze moet er voor waken geen tegengestelde beleidsdoelen na te streven.  

Subsidiëren moet gericht zijn op de output: het uitvoeren van activiteiten aan of functies voor burgers, niet 

op organisaties en gebouwen. Er zijn veel (overlappende) voorzieningen in de wijken, sommige verkeren in 
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financiële nood. De PvdA is niet bereid exploitatietekorten af te dekken. Ze wil juist dat wijkcentra en 

multifunctionele accommodaties (MFA’s), in de toekomst exploitabel zijn.  

De PvdA wil dan ook een onderzoek naar het volume van gebouwen en voorzieningen in wijken, gevolgd door 

een debat: “Hoe en van waaruit kunnen partijen zoals zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, uitvoerders van 

de sociale werkvoorziening in de wijk, samen werken voor de doelgroep? 
 

 

 

Speerpunt Werk en Inkomen 

Iedereen telt in Almelo 

 

De werkloosheid in Almelo treft honderden huishoudens. Dit vraagt om een vernieuwde, soms 

onorthodoxe aanpak. Het is voor de PvdA Almelo een belangrijke opdracht om iedereen te laten meetellen. 

Meetellen door (vrijwillig) aan het werk te zijn, omdat dat mensen uit de armoede haalt, of de sociale 

uitsluiting. Omdat werk mensen een gevoel van eigenwaarde geeft. De PvdA maakt zich sterk voor 

iedereen. Dankzij het in gang gezette beleid wordt het sociaal domein dan ook versterkt in plaats van 

aangetast. Accenten worden gelegd bij werkzoekenden met een kansarm CV, starters (ook zzp-ers) en 

jongeren die de arbeidsmarkt willen veroveren of op het punt staan van een studiekeuze.  

 

» Werk, werk en nog eens werk 

Het belangrijkste motto van de PvdA is werk, werk, en nog eens werk. We doen ons uiterste best om iedereen 

die kan werken op weg te helpen naar een baan.  

Gemeente, publieke partners, maatschappelijk middenveld en ondernemers moeten (nog nauwer) 

samenwerken om de kansen voor werkgelegenheid te vergroten. Of het nu gaat om ICT, techniek, de 

maakindustrie of lifestyleservice, elke kans moet worden aangegrepen om product- en dienstontwikkeling, 

en daarmee werk, aan Almelo te binden. Social return on investment moet geen holle belofte zijn maar een 

investering in leerwerkplekken die mensen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst.  
 

Actiepunten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Buurteconomie en duurzaamheid 

De PvdA gelooft in een opleving van de buurteconomie omdat de stand van de techniek helpt dingen te 

realiseren, juist op de overzichtelijke schaal van de buurt of wijk. Zo kunnen bijvoorbeeld een goede 

glasvezelinfrastructuur, comfort voor de ‘grijze’ generaties en de vorming van coöperaties (burgers die zelf 

initiatief nemen), elkaar versterken. Daarbij past een offensief om samen met bouw- en andere 

bedrijfspartners, de werkgelegenheid te stimuleren. Op wijkniveau wil de PvdA dat er servicediensten 

worden gerealiseerd, zoals de witte werkster, bezorgdienst, klussendienst, eenvoudige helpdesk ICT, was-

service, tuinonderhoud, schoonhouden van straten, etc. In de servicedienst werken laagopgeleiden en deze 

dienst wordt ondersteund door leerlingen van het ROC (logistiek, zorg, welzijn, ICT).  
 

 

 

1. De PvdA wil op stedelijk niveau werkateliers realiseren om de lokale economie te stimuleren en 

reguliere arbeid te bevorderen. De ateliers zijn broedplaatsen voor (nieuwe) diensten en producten, 

die onder andere in de wijken kunnen worden ingezet. De ateliers zijn leer/werkplatforms. Het zijn 

knooppunten om  de services (zie buurteconomie) organisatorisch en fysiek van de grond te krijgen. 

Het zijn ook knooppunten waar Wmo, arbeidsparticipatie en lifestylegemak elkaar ontmoeten. 

2. Startende ondernemers en zzp-ers ondersteunen we waar nodig in de opstartfase o.a. met 

ruimtelijke faciliteiten, netwerkvorming, etc. Leegstaande panden, te beginnen met die van de 

gemeente, vormen bijvoorbeeld prima opstartfaciliteiten. 

3. Iedereen die werkzoekend is levert een actieve bijdrage om werk te vinden. Meedoen dus, om zo 

snel mogelijk regulier werk te vinden. 
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Actiepunten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

» Jongeren  

Jongeren krijgen het voor de kiezen: de jeugdwerkloosheid loopt op in Almelo. Stil blijven zitten en hopen 

dat de crisis over gaat is geen optie. Belangrijk is dat jongeren onderwijs volgen dat kans biedt op een baan. 

Want vacatures zijn er. Dan is het belangrijk dat de beroepsopleidingen opleiden voor de vacatures die er in 

de regio zijn of komen. De gemeente moet in regioverband, de onderwijsagenda actief die kant op helpen 

sturen. In dit verband zet het tekort aan leer-werkplekken voor BBL-trajecten, de zaak aan de praktijkkant op 

slot; een zorgelijke ontwikkeling die moet worden gekeerd! De PvdA wil dat werkzoekende jongeren zonder 

startkwalificatie weer naar de schoolbanken gaan om die alsnog te bemachtigen. Onderkend moet worden 

dat er ook jongeren zijn die dit niet zullen redden, zodat met hen een andere route wordt gekozen: werk 

vinden. Het is een doelgroep die in de Participatiewet nadrukkelijk genoemd wordt.  
 

Actiepunten: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

» Een bestaansminimum garanderen 

Juist in recessietijd zijn minimabeleid en armoedebestrijding hard nodig. We bezuinigen hier niet op. Het 

sociale beleid van de gemeente Almelo moet aan de voor- en achterkant sturen op een menswaardig bestaan 

voor iedereen. Doelgroep-maatregelen zijn nodig om de koopkracht niet verder aan te tasten en de 

participatie te bevorderen. In het bijzonder moeten kinderen die opgroeien in arme gezinnen de kans krijgen 

mee te doen aan sociale activiteiten (sport, cultuur). Van de gemeente als uitvoerder van wettelijke 

regelingen wordt verwacht geen slappe knieën te hebben, door streng en rechtvaardig op te treden. De 

wetgeving voor meerjarige aanvullende uitkeringen dwingt de gemeente en de Almeloërs die aangewezen 

zijn op een uitkering of daarin dreigen te komen, voortdurend orde op zaken te stellen. Tegelijkertijd dient 

de gemeente een humaan beleid te voeren én kordaat op te treden in schrijnende situaties. 
 

Actiepunten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Werkzoekende jongeren met een startkwalificatie die een half jaar werkloos zijn en bij wie de indruk 

bestaat dat het uitzicht op werk binnen een half jaar niet bestaat, stappen in één van de Werk-ateliers. 

Ze bouwen aan perspectief terwijl een bestaansminimum gegarandeerd wordt. 

2. De gemeente neemt (samen met buurgemeenten) het voortouw voor een taskforce “leer-

werkplekken”. Samen met marktpartijen en onderwijs moet de taskforce uitmonden in het opheffen 

van het tekort aan leer-werkplekken voor leerlingen op onze Mbo-scholen .  

1. Laag-geletterden met een uitkering worden verplicht deel te nemen aan een opleiding om op die 

manier hun maatschappelijke en economische participatie te vergroten; 

2. De toegang tot sport voor sociaal zwakken wordt bevorderd. Sport draagt bij aan participatie en kan 

het ontstaan of oplopen van zorgkosten tegengaan; 

3. Sociale voorzieningen houden we alleen in stand met een stevige aanpak van fraude, zodat het geld 

terechtkomt bij mensen die het echt nodig hebben. 

4. Daadkrachtige  schuldenaanpak: iedereen met een gemeld probleem heeft met 1 maand duidelijkheid 

over de aanpak: gericht op schulden én achterliggende problemen. Extra aandacht voor jongeren. 

 

1. Glasvezel: De PvdA is blij dat de aanleg van glasvezel in de stad wordt voltooid. De gemeente moet als 

aandeelhouder van Cogas, krachtig bewaken dat prestatieafspraken worden gemaakt en nagekomen. 

Behalve de stad moet ook het buitengebied worden voorzien van glasvezel. Omdat het divident van de 

gemeente als aandeelhouder door de glasvezelaanleg (tijdelijk) zal dalen, wordt het des te belangrijker 

dat er een concurrerend dienstenpakket volgt voor de lokale bevolking. 

2. Zonenergie: grootschalige plaatsing van zonnecollectoren in de buurt leidt behalve tot een lagere 

energierekening tot lokale werkgelegenheid.  

Met aannemers worden contingenten BBL-leer/werkplaatsen afgesproken. 
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Speerpunt Wonen en Zorg 

Fatsoenlijk wonen en bereikbare zorg in Almelo 

 

Het merendeel van de Almeloërs zal het inkomen de komende periode gering zien stijgen. Meestal minder 

dan de inflatie. Er zijn ook Almeloërs die met een reële daling van hun inkomen te maken krijgen. Terwijl 

de kosten van levensonderhoud, de zorg- en energiekosten blijven stijgen. De mogelijkheden van de 

gemeente om aan deze daling van het besteedbaar inkomen iets te doen zijn gering, maar ze zijn er wel en 

die moeten worden benut.  

Met de op handen zijnde overheveling van zorgtaken van het Rijk wordt van de gemeente als nieuwe 

uitvoerder veel verwacht. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Verder geeft zij straks 

uiting aan de decentralisatie van de Awbz-zorg, waar die zorg straks Wmo-hulp of ondersteuning wordt. Door 

de ontkoppeling van de Awbz van die zorg, vervalt ook de beschermende en veiligheidswetgeving en de 

Inspectie. Het zijn ingrijpende taken en zaken waar de gemeente zich goed op moet voorbereiden. We 

hebben daar al uitvoerig aandacht voor gevraagd aan het begin van dit programma.  

 

» Zorg 

Behalve wat we al bepleit hebben in het kader van de transitie AWBZ-Wmo, willen we graag vervolg geven 

aan al ingezette goede initiatieven. Zoals in de lokale ouder-kindzorg: de uitbreiding van de wijkserviceteams 

en de verder uitrol van de kindcentra, die nu al in enkele wijken actief én succesvol zijn. 
 

 

» Voorlichting 

Het blijkt dat niet iedereen gebruik maakt van de verschillende regelingen die er op het terrein van toeslagen, 

tegemoetkomingen zijn, zoals de huurtoeslag en zorgtoeslag.  
 

Actiepunt: 

 

 

 

 

 

 

 

» Budgetondersteuning 

De PvdA staat voor een krachtdadige samenhangende aanpak die moet helpen voorkomen dat Almeloërs in 

de schuldsanering komen. Bestaande initiatieven waarin banken, corporaties en energiebedrijven de handen 

ineenslaan moeten worden geintensiveerd.  
 

Actiepunt: 

 

 

 

 

 

 

 

» Geen verhoging van de lasten 

Veel Almeloërs hebben het nu al moeilijk om elke maand rond te komen. Het verhogen van de gemeentelijke 

belastingen zal de geldzorgen in gezinnen doen toenemen. 
 

Actiepunt: 

 

 

 

 

1. Eén overzichtelijk online portaal met informatie over en toegang tot de verschillende regelingen. In de 

bibliotheek een infobalie en informatiezuil met als homepage het overzicht van de regeling; 

2. De gemeente sluit aan bij de voorwaarden voor de huurtoeslag, d.w.z. mensen die een huurtoeslag 

krijgen en niet meer dan 115% minimum loon verdienen hebben recht op gemeentelijke bijdragen; 

1. Gemeentelijke lastenverzwaring voor burgers wordt tot een minimum beperkt. Het vertrekpunt is 0%. 

2. de gemeente zorgt voor inzichtelijke informatie van de vele fondsen waarop verenigingen een beroep 

kunnen doen en verzoekt de plaatselijke accountants om te helpen bij het indienen van aanvragen. 

1. een signaleringssysteem afspreken met de woningcorporatie en de energieleverancier betreffende 

achterstand in betaling; 

2. in het stadhuis één aanspreekpunt (virtueel/fysiek) dat pro actief acteert; het virtueel loket 

functioneert ook als (anonieme) marktplaats voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën. 
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» Initiatieven uit de bevolking 

De gedachte van de burgermaatschappij (civil society) krijgt steeds vastere vorm. Burgers bundelen hun 

krachten, gemeenschappen (o.a. corporaties) ontstaan die gezamenlijk zaken oppakken, bijvoorbeeld een 

groentetuin, de inkoop van zonnepanelen, het gezamenlijk inkopen van zorg. 
 

Actiepunt: 

 

 

 

 

 
  

 

» Woonlasten  

De woonlasten vormen een hoge uitgaven post. Veel van deze uitgaven zijn nauwelijks beïnvloedbaar. Dat 

geldt niet voor de energiekosten. Die kunnen worden verlaagd. 
 

Actiepunt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenstad 

Beleven doe je in Almelo 
 

Citymarketing heeft zich de afgelopen tijd niet onbetuigd gelaten. De aansprekende glossy die door heel 

Nederland in hotellobby’s en bij VVV’s ligt, kan niemand ontgaan. Dergelijke gedurfde initiatieven zijn 

voorbeelden die om vervolg vragen.  

Almelo moet dan vervolgens ook in het echt boeien en binden, voor bezoekers maar eerst en vooral de 

Almelose burgers. De crisis en de vlucht van het online winkelen, versnellen de noodzaak om de binnenstad 

nieuw elan te geven. Ook wil de PvdA inzetten op het versterken van de woonfunctie in het centrum. De 

binnenstad van Almelo moet bereikbaar, heel, veilig en schoon zijn. 

De komst van de waterboulevard, de bouw van het stadhuis en de ontwikkeling van de vernieuwde 

binnenstad zullen de aantrekkingskracht van Almelo voor inwoners, bezoekers, bedrijven en voor zakelijke 

ontmoetingen, positief beïnvloeden. Goed voor de bedrijvigheid en werkgelegenheid!  

 

» Een binnenstad voor alle Almeloërs, gastvrij voor bezoekers  

Prioriteit wordt gelegd bij een bereikbare, veilige en schone binnenstad. Met de toevoeging van nieuwe 

functies moet de aantrekkingskracht van het centrum worden vergroot. De PvdA pleit voor eigen niches uit 

de detailhandel voor Almelo. Zo verhogen bijvoorbeeld repair- en voorlichtingswinkels de trek om naar het 

centrum te gaan. Door de veranderende koopstromen (online winkelen) zullen bestaande en potentiele 

winkeliers zich meer moeten richten op beleving en ontmoeting in plaats van op doelaankopen door de 

consument. De fysieke winkel blijft bestaan maar krijgt meer de functie van uithangbord. De stad moet een 

ontmoetingspunt zijn voor jong en oud. Een broedplaats voor ideeën. De PvdA vindt het niet wenselijk dat 

wanneer een winkelpand lange tijd leeg staat, de winkelbestemming op dit pand koste wat kost gehandhaafd 

moet blijven. 

 

1. pilot met technologieën om de bewoner inzicht en regelmogelijkheden te geven in zijn energiegebruik; 

2. het bevorderen van het plaatsen van zonnepanelen; eigenaren/ burgergemeenschappen kunnen lenen 

tegen een gunstig tarief, woningcorporaties wordt gevraagd rendabel te investeren; 

3. op enkele plaatsen in de stad een ‘energiebarometer’ met informatie over hoeveel zonnepanelen zijn 

er geplaatst, hoeveel huizen zijn geïsoleerd, enz. 
 

De gemeente neemt het initiatief adviesteam samen te stellen. De kerndeskundigen van het team zijn de 

notaris en een financieel expert (in het kader van verantwoord ondernemen worden hierover afspraken 

met het bedrijfsleven gemaakt). de groepen die gebruik maken van deze faciliteit worden verplicht om hun 

ervaring met anderen te delen (via de nieuwe media) 
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Actiepunt: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

» Wonen in de binnenstad 

De PvdA wil inzetten op het versterken van de woonfunctie in het centrum.  
 

Actiepunt: 

 

 

 

 

 

 

 

» Almelo, zakelijk centrum (poort) van Twente 

De PvdA wil het centrum van Almelo voor de zakelijke markt op de kaart zetten. Almelo, poort van Twente, 

poort naar Salland, met de beste OV-uitvalbasis, en de kortste reistijd naar het oosten vanuit de andere 

landsdelen.  
 

Actiepunt: 

 

 

 

 

 

Overige punten 
 

» Cultuur 

Kunst en cultuur spelen een rol bij de emancipatie en participatie van de Almelose burgers. Beiden vergroten 

de aantrekkelijkheid van Almelo. Ze bieden een gunstig vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven. Er moet 

aandacht zijn voor de gevestigde kunst, maar ook ruimte bestaan voor nieuwkomers. Daar waar nodig wordt 

de jongerencultuur verstevigd. De realisatie van het NAXT in 2012 is een mooi voorbeeld om op voort te 

borduren. De PvdA wil dat de toegankelijkheid van kunst en cultuur gewaarborgd blijft, en hecht eraan dat 

het kunst- en cultuuraanbod niet verarmt. De subsidie aan het Theaterhotel wordt in 2017 opnieuw 

beoordeeld. Hof88 krijgt de ingang aan het vernieuwde Hagenpark. Bij diverse bezuinigingen is de bibliotheek 

ter sprake gekomen. Voor de PvdA heeft het belang van een goede bibliotheekfunctie altijd voorop gestaan. 

Dit betekent echter niet dat alles moet blijven zoals het nu is. Hierbij denken we aan alternatieve locaties in 

de wijken in samenwerking met bijvoorbeeld scholen of wijk(winkel)centra. 
 

Actiepunt: 

 

 

 

 

 

 

1. Evaluatie/aanpasssing van het terrassenbeleid, o.a. diversiteit van winterterrassen;  

2. Proeven met (vrij of alternatief) parkeren in het centrum;  

3. Optimale benutting van WiFi in het centrum; 

4. Het in het bestemmingsplan verankeren van een betere bereikbaarheid van de voor- en achterkant 

van bedrijven in het centrum. Bevorderen van groene koeriersdiensten voor goederenafgifte; 

5. De informatievoorziening over wat er te doen is in de stad moet nog beter worden afgestemd op 

burgers en potentiele bezoekers. 
 

1. De veiligheid en leefbaarheid in de binnenstad vergroten door strikte handhaving van de openbare 

orde; 

2. Afbakening van horeca-gebieden (dag, respectievelijk nachtbestemming) en maatregelen die de 

overlast ’s nachts door horeca-exploitatie inperken.  

 

De bouwleges wordt niet verhoogd. 

 

1. Er komt een ruimhartig Straatmuzikantenbeleid (vaste muziekplekken); 

2. Om de bibliotheekfunctie overeind te houden en te verbeteren wordt gezocht naar geschikte 

inrichtingsvormen;  

3. Er komt een aanvalsplan “Verbetering Kunst en Cultuurklimaat”. 

 



  afdeling Almelo   

 

 

PvdA Almelo – LOKAAL SOCIAAL - tekst verkiezingsprogramma (20 november 2013) 

 

 

 

10

» Onderwijs 

Een slechte taalstart in de eerste vijf jaren moet voorkomen worden. Goed onderwijs is bepalend om 

volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Jaarlijks verlaten nog te veel jongeren de school zonder 

diploma. Schooluitval moet voorkomen worden. De goede relatie gemeente – openbaar onderwijs blijft ook 

in de komende periode van belang. Onderwijshuisvesting wordt tegen het licht gehouden in het kader van 

de ontgroening. Nieuwbouw of herhuisvesting vraagt creatieve oplossingen van alle betrokkenen.  
 

Actiepunt: 

 

 

 

 

 

 
 

 

» Sport 

Sport functioneert als een sociaal bindmiddel. Investeren in de amateur breedtesport is een investering in de 

maatschappij. Hoewel het daarbij in essentie gaat om de eigen kracht van de clubs om goede en slechte tijden 

door te komen, onderkent de PvdA dat het aanspreken van de (financiële) veerkracht van clubs grenzen 

heeft. De amateurclubs, sport in het algemeen, bevorderen de ontwikkeling van het gemeenschapsgevoel. 

Sport levert een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. We willen initiatieven om jongeren ze vroeg 

mogelijk in aanraking te laten komen ondersteunen.   
 

Actiepunt: 

 

 

 

 

 
 

 

 

» Het buitengebied, Aadorp en Bornerbroek 

De aanwezigheid van het prachtige buitengebied van Almelo maakt de stad (bijna) compleet. De PvdA erkent 

dat de agrarische sector en een paar grote grondeigenaren zorg dragen voor het beheer van het platteland, 

van het buitengebied. De Partij van de Arbeid is op zich niet tegen ontwikkelingen in het buitengebied. Met 

verdere bebouwing wordt zorgvuldig omgegaan; keer op keer zal op basis van kaders een verstandige 

afweging moeten worden gemaakt. Verkeersbewegingen (gemotoriseerd verkeerd) moeten tot een 

minimum beperkt worden. 
 

Aadorp en Bornerbroek krijgen te maken met vergrijzing en hoogstwaarschijnlijk een krimpende bevolking. 

Hierdoor kan het voorzieningenniveau onder druk komen te staan, en daarmee de leefbaarheid. Bij 

voorzieningen gaat het niet om het gebouw maar de functie van de voorziening. Voor de levensvatbaarheid 

is het behoud van onderwijslocaties cruciaal. De uitdaging is het voorzieningenniveau op peil te houden dan 

wel te verbeteren. De gemeenschappelijke opdracht van ontzorging en het langer thuis wonen door ouderen 

vereist ook voorzieningen op het terrein van: 

• Zorg: behandelingen op afstand aan huis 

• Bibliotheekboeken en andere artikelen bestellen via Internet; halen en terug brengen in Bornebroek bij 

de supermarkt, in Aadorp in het Ahoes. 

• Eerste levensbehoefte. Er is een supermarkt aanwezig in Bornerbroek, deze zou gefaciliteerd moeten 

worden om e-commerce mogelijk te maken. In Aadorp zou de ontwikkeling van een zogenaamde 

satelliet supermarkt gestimuleerd moeten worden. 

• Servicedienst: een versmalde versie van de wijk-servicedienst.  

Bij dit alles speelt ICT een belangrijke rol, maar dan is er wel een glasvezelinfrastructuur noodzakelijk. 
  

1. Initiatieven worden ondersteund om leerlingen sociaal weerbaar te maken en de schoolomgeving een 

veilige omgeving te laten zijn; 

2. De in de groene long van de Schelfhorst gehuisveste scholen (40 jaar oud) worden als het aan de PvdA 

ligt een pilot voor samenwerking op multifunctionele, duurzame nieuwbouw. 

 

1. Intensivering van de openstelling van sportvoorzieningen voor medegebruik van buurtbewoners; 

2. Er komt een actieplan voor de doorontwikkeling van de amateursport; 

3. Initiatieven die bijdragen aan de sportstimulering van burgers met weinig financiële middelen moeten 

worden gepromoot en ondersteund. 
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Actiepunt: 

 

 

 

 

 

 
» Woningmarkt 

De Partij van de Arbeid maakt zich ernstige zorgen over de negatieve ontwikkelingen op de woningmarkt. 

Het aantal verhuisbewegingen stagneert. De introductie van een starterlening kan een positieve uitwerking 

hebben. Een inventarisatie en strategische visie op de (toenemende) leegstand in verzorging- en 

bejaardentehuizen (van gemeenschappelijke ruimten) is wenselijk om een maatregelenpakket op te stellen 

en aan de raad voor te leggen. 

 

 

 

Regionale samenwerking 
  
De Twentse steden bundelen hun krachten om een aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn voor bedrijven. In 

de komende periode moet de samenvoeging van de afdelingen Economische Zaken van de gemeenten 

Enschede, Hengelo, Almelo, Borne en Oldenzaal worden afgerond. Zo kan massa en kracht worden 

ontwikkeld om, samen met organisaties en bedrijven, in Twents verband meer werk in onze regio te krijgen. 

Ook het arbeidsmarktbeleid wordt gezamenlijk aangepakt. Een in te stellen Intergemeentelijk Overleg van 

de betrokken gemeenteraden geeft de kaders voor de nadere keuzes aan. 

  

Het is belangrijk dat de gemeenten, de Twentse steden zich verder specialiseren en niet elkaar 

beconcurreren. De PvdA stelt het Twentse belang voorop. De economische visie van de Netwerkstad moet 

met volle inzet worden uitgevoerd. Gestreefd moet worden naar een gemeenschappelijk grond- en 

vastgoedbeleid voor de Netwerkstad. Gezamenlijke acquisitie en regionale marketing op basis van de 

economische visie zijn inmiddels een feit. 

 

1. Realisatie van een glasvezelnetwerk voor het buitengebied (Aadorp en Bornerbroek); 

2. De toegangsweg naar Twentekanaal richting sluis wordt afgesloten om ongewenste activiteiten een halt 

toe te roepen (Aadorp); 

3. Stimuleren Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk stimuleren (Bornerbroek); 


