
Voorzitter,

We staan aan de vooravond van grote veranderingen in Almelo. Verandering die er, in de komende 
jaren, voor moeten zorgen dat Almelo opklimt uit een dal en stevig bouwt aan een gezonde 
toekomst. Een duurzame toekomst, waarbij er plek is voor iedereen, iedereen zijn steentje bij kan 
dragen en sociale stijging wordt behaald. Want, Almelo staat er op heel veel vlakken niet goed 
voor. Dit hebben we gisteren ook kunnen horen in de presentatie van BZK en de Provincie 
Overijssel. Ook hebben we, in het rapport n.a.v. deze begrotingscan, kennis kunnen nemen van 
het ogenschijnlijke dramatische financiële beeld. Dhr. Jans presenteerde ons een tekort van €14,4 
miljoen. Zetten we dit af tegen de investeringsagenda dan koersen we af op een artikel 12 status. 
Dit is o.i. onwenselijk voor Almelo. Kan het college haar reflectie geven over de aannames van 
dhr. Jans. Welke conclusie trekt u hieruit?

Als fractie worden wij hier niet blij van, maar we zijn zeker ook niet somber gesteld. Er zijn 
nuanceringen te maken. Men waarschuwt ons om niet te blijven doen wat we deden, want 
inderdaad dan worden we geconfronteerd met de geschetste tekorten. Maar doen we dat dan? Of 
zijn we dat van plan? Ik dacht het niet. We hebben het plan te transformeren in het sociale domein. 
Voor ons betekent dit dat we beleidsvelden (en middelen) aan elkaar moeten koppelen en zaken 
écht anders moeten gaan doen. Vragen als: kan cultuur een effect hebben op de afname van 
Jeugdhulp is geen vraag meer, het wordt onze opdracht! "De ene hand zal de ander moeten 
wassen!" Graag horen wij of het college onze meeneming deelt, gaan we transformeren of 
op dezelfde voet verder!

We hebben gezien dat er veel reacties uit de samenleving zijn gekomen. Ik doel hier op de 
betrokkenheid en reacties van tal van organisaties, individuele burgers, het omnibuspanel etc. Dit 
stemt ons positief. Positief omdat betrokkenheid van de inwoners essentieel is voor het laten 
slagen van de opgave die voor ons ligt. Alleen samen wordt de situatie anders en alleen samen 
kan het beter!

We zijn positief over de samenwerking in de raad. Hoewel we met veel fracties en dus ook veel 
meningen zitten in de raad, hebben we een gezamenlijk Raadsprogramma vast kunnen stellen. 
Wie had dat gedacht? Ook kunnen we stellen dat we samen hebben gekozen voor een 
aantrekkelijke binnenstad. Ook dit hebben we samen gedaan. Nu is het zaak dat we Almelo samen 
financieel op orde krijgen én houden. Ook dit kunnen we samen als raad maar, zeker niet zonder 
de inwoners, bedrijven en instellingen: onze partners. Van iedereen zal zijn of haar inzet worden 
gevraagd. Op welke manier gaat u de samenleving in de komende tijd betrekken bij de 
verdere invulling van alle bezuinigingen?

We zullen samen een nieuwe brede basis moeten leggen, vanuit een gedeelde 
verantwoordelijkheid. Alleen samen kunnen we bouwen aan een Almelo waar het goed toeven is, 
ook omdat er naar elkaar wordt omgekeken en dat we meer verantwoordelijkheid nemen voor 
elkaar. Maar hoe komen we daar? Mijn fractie is van mening dat wij als gemeentelijke overheid 
hierin een aanjager, motivator en ondersteuner zouden moeten zijn. Op deze manier kijken we dan 
ook naar de kerntaken van de gemeente. Want buiten onze wettelijke taken, zijn wij van mening 
dat ook andere taken van belang zijn om vanuit het collectief op te pakken om de goede energie er 
in te krijgen en te houden. Energie om verandering mogelijk te maken.

Voorzitter, mijn fractie is van mening dat wij vanuit de gemeentelijke overheid de "samenleving 
nieuwe stijl" moeten faciliteren. Een burger die vanuit zijn eigen kracht invulling kan geven aan de 
regie op zijn leven is een gelukkig burger. Daar waar dit niet of tijdelijk niet mogelijk is, zal de 
gemeente ondersteuning moeten bieden. U moet hier denken aan regie op het gebied van: 
gezondheid, opvoeding, welzijn, werk en inkomen, vrije tijdsinvulling, zorg, cultuur- en 
sportbeleving, talentontwikkeling etc. Dit vinden wij een kerntaak van de gemeente. Graag 
vernemen wij van u of u deze kerntaak onderschrijft.



(1) Om die reden vinden wij het handhaven van de eerder vastgestelde €1,5 miljoen, voor 
de zachte landing, niet alleen nodig maar ook noodzakelijk om het geschatte tekort van 
€6,8 miljoen, voor de nieuwe taken, zo snel mogelijk terug te kunnen brengen. Dit geld gaat 
zichzelf terugverdienen door INNOVATIE!

(2) Het stopzetten van de subsidies van €11 miljoen kunnen we als fractie alleen begrijpen 
en accepteren, als u ook bereid bent om nieuwe aanbieders toe te laten, die een effect 
anders, beter en goedkoper nastreven. Aanbieders die al werken op een effectieve en 
getransformeerde manier. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan o.a. thuisadministratie, 
vrijwillige ouderenadviseur, de EZRA Foundation. Met beperkte middelen wordt door 
dergelijke initiatieven een groot en zichtbaar effect bereikt. Ook wijk- en buurtcentra (of 
speeltuinverenigingen, denk hier bijvoorbeeld aan het Nieuwland) die gemeentelijke of 
professionele taken beter en goedkoper kunnen oppakken verdienen een kans! Dit past 
zeker ook bij het stimuleren van mensen om ons uit te dagen (motie Right to Challenge). 
Door zaken anders op te pakken, kan het anders en goedkoper. Wij  vinden dat de 
voorgestelde bezuiniging op Cultuur geschrapt moet worden en dit bedrag binnen deze 
subsidies opgevangen dient te worden. Zowel het bedrag van Cultuur als het bedrag van de 
zachte landing kunnen o.i. binnen dit budget worden vrijgemaakt.

Omdat wij van mening zijn dat de culturele partners al jaren zwaar getroffen zijn, vinden wij dat zij 
dit keer uitgesloten moeten worden van een bezuiniging (vergelijkbaar met de sport). Wel zal de 
sector zich breed moeten blijven inzetten voor de samenleving (educatie, sociale stijging, 
talentontwikkeling, werkgelegenheid, armoede e.d.). Ook zal, met name van Kaliber, gevraagd 
worden om de toegankelijkheid van iedere Almeloër meer mogelijk te maken. Als we tonnen 
subsidiëren voor een dergelijke algemene voorziening (muziekschool) moet het ook écht 
toegankelijk zijn voor iedereen. De tarieven zullen om deze reden wat ons betreft kritisch tegen het 
licht gehouden moeten worden en zonodig omlaag gebracht moeten worden. Vouchers of 
kortingen voor minima boven op de subsidie vinden wij strijdig met de algemene toegankelijkheid. 
Dit geldt ook voor andere voorzieningen zoals bijvoorbeeld het peuterspeelzaalwerk. Graag 
ontvangen wij van het college de toezegging dat deze punten meegenomen zullen worden 
in de voorbereiding op de perspectief nota. Kunnen wij hierin uw toezegging krijgen?

(3) Het verder bezuinigen op cultuur vinden wij als fractie niet noodzakelijk en geen recht 
doen aan het effect van cultuur op de samenleving. Als we de benoemde thema's uit de 
programmabegroting 2015: aantrekkelijke binnenstad en sociale stijging serieus nemen, 
blijven we voorlopig af van cultuur. Wel zal, wat ons betreft, de impuls voor cultuur binnen 
de huidige financiële kaders opgepakt moeten worden door de cultuurpartners. (De 
€300.000,-- kan daarmee geschrapt worden uit de investeringsagenda)

(4) Voor mijn fractie is het verhogen van de OZB niet bespreekbaar. Hiermee wordt de 
koopkracht aangetast en dit is o.i. niet wenselijk.

Uit de bijdrage van dhr. Jans lijkt dat de (fysieke) projecten "opdrogen" en de ambtelijke 
functionarissen blijven zitten. Hieruit concludeert hij indirect wij dat we, in relatie tot onze taken, 
teveel mensen op de loonlijst hebben staan. Dit is natuurlijk op persoonlijk vlak vervelend maar 
voor de gemeentelijke begroting funest. Hoe ziet het college deze conclusie van dhr. Jans?

(5) Wij zouden er voor willen pleiten, om met spoed te kijken waar deze kwalitatief 
hoogwaardige professionals een nieuwe plek kunnen krijgen. Op basis van het betoog van 
dhr. Jans lijkt hier een groot probleem te liggen. Wij vragen het college hierop te anticiperen 
en met personele voorstellen te komen, die onze uitgaven structureel omlaag brengen.

(6) Het sparen voor bruggen zou wat betreft de PvdA wel over een langere periode kunnen 
worden uitgesmeerd. Door het sparen over 20 jaar te spreiden ontstaat meer financiële 
ruimte. Graag horen wij van het college hoe zij hierin staat.



(7) Tot slot wil ik het college vragen kritisch te kijken naar de spaarpotjes (ook wel reserves 
en voorzieningen genoemd). Wij zijn van mening dat een aantal reserves teruggebracht 
kunnen worden tot €0,-- . Eventuele uitgaven moeten o.i. binnen de staande begroting 
worden uitgevoerd. Denk hierbij aan o.a.:

1. onderwijsachterstanden: €1,8 miljoen
2. Sociale recherche: €90.746
3. Wijk buurt budget: €112.000
4. Kunstaankoop: €50.000
5. Sportstimulering: €329.000
Totaal = circa €2 miljoen 


