
Voorzitter,  

  

Ook wij constateren uit de verschillende bijdrages dat we het op veel punten eens kunnen gaan 

worden. Wij zien veel overeenkomsten. Bijvoorbeeld het zwembad en de bibliotheek die we moeten 

ontzien. En het niet verhogen van de ozb en blijf af van de kwijtscheldingen. Helemaal PvdA! En 

mooie voorbeelden die de voorgaande sprekers ook hebben genoemd. Wij waarderen dit en dank 

hiervoor. 

 

 

Subsidies 

Wij lezen bij verschillende fracties dat particuliere initiatieven gesteund moeten worden. Wij 

verzoeken het college dan ook dringend hier naar te kijken. Bekijk subsidies opnieuw en sta open 

voor andere initiatieven. 

  

Sport en Cultuur 

Een sportbedrijf en een cultuurbedrijf. Een sympathieke gedachte van Leefbaar Almelo. Wij 

willen dit wel concreter maken. Een cultuurbedrijf waar Hof88, de bibliotheek, Theaterhotel, 

Preston palace en Kaliber, waar NAXT onder valt in participeren. 

 

 

D66 wil extra investeren in cultuur. Maar als we cultuur zo slimmer en efficiënter organiseren is dat 

niet noodzakelijk en levert dit mogelijk zelfs geld op. 

 

 

En STAP overdragen aan de bibliotheek, hier hebben we het al voldoende over gehad. Een aantal 

fracties hebben al aangegeven dit te ondersteunen of te willen overwegen. Fijn ! 

  

Cultuur samenbrengen en slimmer en efficiënter organiseren. Denk ook aan de kunstuitleen en 

andere organisaties die zich bezig houden met cultuur in de breedste zin van het woord. 

  

Wij lezen bij verschillende fracties dat de bezuinigingen op cultuur (deels) door moeten gaan (CDA), 

maar niet bij de bibliotheek (CU en AC). Wij denken dat met het invoeren van een cultuurbedrijf, dit 

eenvoudig gerealiseerd kan worden. Slim en efficiënt samenwerken. 

 

Formatie 

In diverse bijdragen zijn de bezuinigen op fte leesbaar. Moeten we dit niet omdraaien. Bijvoorbeeld 

de groene taak uitbesteden en dan constateren dat dit formatie oplevert. Kijk naar de kerntaken en 

niet naar formatie, de formatie komt dan vanzelf. 

  

SOWECO 

Soweco is een instrument dat taken moet uitvoeren in het kader van de participatiewet. Zet de 

mens centraal en probeer van Soweco een efficiënt bedrijf te maken. Efficiëntie van de inzet van de 

reïntegratiebedrijven. 

 

 

Kijk samen met de 6 gemeenten naar waar we behoefte aan hebben. Wat verwachten wij van 

SOWECO aan inzet en trajecten, willen we meer dan alleen beschut? Laten we SOWECO de 

opdracht geven te doen wat wij willen als gemeenten. SOWECO is van de gemeenten en laten 

we daar dan in sturen. Dit heeft een gevolg voor de structuur. Een mooie opdracht aan SOWECO 

en de bestuurders. 

  

 



BIZ Model 

Een Bedrijven Investeringszone is een bedrijventerrein of winkelgebied, waarbinnen ondernemers 

gezamenlijk investeren in activiteiten in de openbare ruimte. Alle ondernemers betalen mee aan een 

gemeentelijke heffing om activiteiten mee te financieren. De activiteiten kunnen bijvoorbeeld 

gericht zijn op veiligheid, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid. De verwachte resultaten zijn, minder 

kosten door gezamenlijke inkoop van diensten, meer omzet door meer bezoekers en het gebied 

wordt aantrekkelijker en veiliger. 

  

Het idee van BIZ wordt in het buitenland al met succes toegepast. Daar heet het 

Business Improvement District (BID). 

  

In 112 gemeenten is dit inmiddels een succes. Laten we dit model als vliegwiel gebruiken voor een 

aantrekkelijke binnenstad en onze bedrijventerreinen. We creëeren zo meer werkgelegenheid en 

aantrekkelijkheid. 

 

 

Wij willen het college verzoeken dit nader te onderzoeken en uit te werken. 

  

  

Tot slot voorzitter, 

Wij willen als PvdA dat er goed gekeken wordt naar slimmer 

en efficiënter organiseren. Transformeren, de samenleving betrekken. Gemeente is regievoerder en 

wij gaan voor een ‘ samenleving nieuwe stijl’. Verbinden en participeren. 

  

Dat is ook te lezen in onze bijdrage en heb ik net ook enkele voorbeelden van genoemd. Wij lezen dit 

bij meer partijen. Wij verzoeken het college dan ook dringend hier goed naar te kijken. 

  

  

Lieneke Bolhuis 

PvdA 

  

 


