
Algemene beschouwingen 2015 PvdA: "Meer Samen"

Voorzitter, als mijn kinderen uitkijken naar een leuke activiteit of gezellig evenement, vragen ze mij 
altijd: "Hoeveel nachtjes slapen is het nog ...?". Beste mensen het is nog 49 nachtjes slapen en 
dan is het zover, dan zijn wij als gemeenteraad van de gemeente Almelo verantwoordelijk voor 
nieuwe taken en alle bijkomende vraagstukken, vanuit de drie decentralisaties. Nieuwe taken, 
nieuwe doelgroepen én zeker ook nieuwe kansen om zaken anders, beter, goedkoper en meer 
SAMEN te doen.

Meer samen met de inwoners, meer samen met maatschappelijke partners, meer samen met het 
bedrijfsleven en meer samen met andere Twentse gemeenten. 

Maar let op! Het uitgangspunt "meer samen" is geen streven; het is een noodzaak. Zonder méér 
op elkaar te steunen en méér van elkaar te verwachten, gaat het ons in Almelo zeker niet lukken 
om met 'minder geld meer te realiseren'. In de publieke opinie en ook in onze boodschappen gaat 
het vaak, wat ons betreft té vaak, over minder geld. En natuurlijk moeten we ons er bewust van zijn 
dat de taken die wij overkrijgen, vanuit het Rijk, met minder geld naar ons toekomen. Maar wat ons 
betreft zijn er ook ander middelen dan alleen geld.

Wat ons betreft zullen we zaken fundamenteel anders moeten doen. Want: "Wanneer je doet wat 
je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg!" En wat we deden kost veel geld, en beste mensen 
dat hebben we niet! We zullen dus andere middelen dan geld in moeten zetten om het voor elkaar 
te krijgen. Dat is wat ons betreft waar de decentralisaties over gaan. De gepresenteerde begroting 
gaat wat ons betreft nog te weinig over het transformeren. Transformeren staat wat ons betreft 
voor het écht anders doen.

Om deze reden willen wij het begrip "partnerschap" introduceren. Een passende definitie voor 
Almelo is wat ons betreft: 'Partnerschap is een bijzondere vorm van samenwerking tussen de 
gemeente Almelo, de maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, de overige Twentse 
gemeenten en vanzelfsprekend de inwoners van Almelo. Elke partner brengt 'zijn' middelen in, 
bijvoorbeeld menskracht, netwerken, kennis of geld. Onze fractie wil er op aandringen om dit 
partnerschap concreet te vertalen met onze partners waar we meer samen mee willen doen. 
Belangrijk hierbij is natuurlijk ook welke rol wij voor ons zelf zien als partner. Wat voor een 
gemeente willen wij zijn en wat betekent dit dan voor onze partners. (Hierbij is een verdere 
vertaling en betekenisgeving voor Almelo van "overheidsparticipatie" in het concrete handelen 
essentieel.) Alleen dan zullen onze partners ons begrijpen, alleen dan zullen we elkaar vanuit 
partnerschap aan kunnen én mogen spreken op ieders "eigen kracht" en alleen dan zal er echt 
sprake zijn van meer samen. Het partnerschap vraagt om een specifieke grondhouding. Een 
grondhouding die het partnerschap versterkt.

In de grondhouding van onze gemeente kan vanuit partnerschap:
- een inwoner niet enkel meer gezien (en benaderd) worden als kostenpost;
- een bedrijf niet slechts gezien worden als een aankoper van grond, werkgever of als 

"pinautomaat" voor tekorten;
- een maatschappelijke organisatie niet slechts gezien worden als een "uitvoerder" van 

gemeentelijk beleid;
- de samenwerking met de andere Twentse gemeenten niet enkel gezien worden als een 

gedwongen samenwerking opgedrongen vanuit de Rijksoverheid.

Kiezen voor partnerschap is in onze ogen hét vehikel om invulling te geven aan de 
decentralisaties! Onze fractie zal de komende periode een motie voorbereiden en steun zoeken bij 
andere fracties om het "partnerschap" te betrekken bij de kerntakendiscussie.



Onze inwoners moeten ook de kans krijgen om ons uit te dagen. Dat hoort bij een interessante en 
goede relatie. Dat hoort bij goed partnerschap. Om deze reden zullen we samen met een aantal 
andere fracties de motie A right to challenge aanbieden waarin de inwoners ons kunnen uitdagen.

Voorzitter, Veranderen is goed maar we moeten voorkomen dat we "het kind met het badwater 
weggooien" om deze reden dienen wij een motie in om de wijzigingen m.b.t. de 
cliëntondersteuning te volgen en per kwartaal een voortgangsrapportage van het college te 
ontvangen. 

Gezien de huidige economische situatie, zijn wij van mening dat het ontbreken van de collectieve 
verzekering en niet compenseren van de Wtcg / CER niet past in de huidige tijd en demotiverend 
zal zijn voor het participeren in de samenleving. 
In de motie die wij aan zullen bieden, vragen wij het college om zich tot het uiterste in te spannen 
om uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn voor het afsluiten van een collectieve verzekering 
voor deze doelgroep met een inkomenseis tot maximaal 130% van de geldende bijstandsnorm.

Voorzitter, 
Het college neemt, in onze ogen, verantwoordelijkheid voor het sluitend maken van de begroting 
en verkoopt geen mooie boodschappen over de toekomst. Dit klinkt natuurlijk weinig ambitieus en 
voelt somber. Maar wellicht is het in deze tijd ook realistisch. Het aansturen op de 
kerntakendiscussie is het duidelijk scheiden van onze rollen. Beste collega's: wij gaan over de 
kerntaken niet het college. Dus wij zullen hier keuzes in moeten maken, niet het college en wij 
zullen dat - soms met pijn in het hart ook doen. Natuurlijk maken wij ons ook zorgen over de 
toekomst. Maar met alleen zorgen maken veranderen we onze financiële problemen niet. Mijn 
fractie is van mening dat wij als raad de verantwoordelijkheid hiervoor moeten nemen en onze 
kerntaken kritisch tegen het licht moeten houden. Ook moeten wij creatief manieren zoeken om 
met onze partners zaken écht anders op te pakken. Hierin moeten de verantwoordelijkheden 
wellicht anders geordend worden en moeten we meer over laten aan een ander. Meer loslaten. 
Loslaten is wat ons betreft: het geven vertrouwen! 

Wij hebben dit vertrouwen in Almelo!


