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We hebben turbulente tijden achter de rug. Er is in een jaar veel veranderd in het stadsbestuur. Dat 
geldt nadrukkelijk ook voor de PvdA. Van de vier fractieleden die de PvdA vorig jaar kende, zit er nu nog 
maar één op zijn plek. De rest is vertrokken, naar een ander land, of naar een andere partij. Ik maakte 
vorig jaar nog geen deel uit van de fractie, en houd nu de algemene beschouwingen. Het kan verkeren. 
Ook in het stadsbestuur zien we een nieuwe samenstelling. En we zijn er nog niet. Na het vertrek van 
Anja Timmer zal de PvdA niet langer deel uitmaken van het college. We hopen dat we de lastige periode 
achter ons kunnen laten en weer vooruit kunnen kijken. Het spijt ons enorm hoe zaken zijn gelopen.  
 
De laatste tijd hebben we te veel tijd besteed aan onszelf en te weinig aan onze inwoners. En dat is 
jammer. Want volgens mij zitten we er hier allemaal omdat we de goede dingen willen doen voor onze 
stad. Wat die goede dingen zijn, en hoe we dat moeten doen, daarover verschillen we van mening. Maar 
we zitten er allemaal voor onze inwoners. Laten we het daar dan ook weer over hebben. 
 

De Perspectiefnota is in de ogen van de PvdA een 
uitvoeringsnota: het is vooral een uitvoering van de lijn 
die vorig jaar bij de Perspectiefnota is ingezet. We zien 
dat die grote lijn er goed in zit en kunnen ons er dan ook 
grotendeels in vinden. Over een aantal zaken willen we 
iets zeggen: 
 
 
 

 
Soweco 
We hebben de afgelopen tijd al vaker gesproken over 
Soweco. De PvdA is van mening dat je de regeling rond de 
Sociale Werkvoorziening wel kan veranderen, maar er 
blijven altijd mensen die beschut werk nodig hebben. Wij 
denken dat het bedrijfsleven hier een belangrijke rol in kan 
spelen, maar dit zal het niet helemaal op kunnen vangen. 
Er blijft dus altijd een groep mensen die een beschutte 
werkplek nodig heeft, en daar willen wij als gemeente ook 
plek voor bieden.  
Dat kan in onze ogen het beste in een wat breder bedrijf. 
Dat is efficiënter en beter, want mensen kunnen zich wat 
aan elkaar optrekken. Wij zijn daarom voorstander van een combinatie van functies: beschut werk voor 
de mensen die dat echt nodig hebben, maar dan in een mix met mensen die een minder zware 
arbeidshandicap hebben of bijvoorbeeld arbeidsritme op moeten doen. Dat is economisch eerder 
rendabel en – minstens zo belangrijk – zorgt ook voor een betere balans op de werkvloer. Mensen 
kunnen zich aan elkaar optrekken en kunnen zich zo ontwikkelen.  
Soweco heeft aangekondigd om met een plan te komen voor de ontwikkeling tot een maatschappelijke 
organisatie. Tegelijkertijd komt de gemeente met een plan voor de Participatiewet als geheel. Het lijkt 



ons verstandig om te kijken waar deze plannen elkaar raken en wellicht kunnen versterken. Op dit punt 
hebben we met een aantal andere fracties een amendement ingediend. 
 

Nieuwe taken sociaal domein 
Dan de nieuwe taken in het sociaal domein. De PvdA vindt dat 
het college voortvarend te werk is gegaan en we willen onze 
waardering daarvoor uitspreken. We zien dat veel zaken goed 
gaan. Op een aantal punten zouden we graag meer inzicht 
krijgen.  
 
In het raadsprogramma 2014-2018 hebben we met elkaar 
afgesproken dat preventie, welzijn en vraaggerichte zorg dicht 
bij mensen in de buurt wordt georganiseerd en dat maatwerk 
betekent dat gekeken wordt naar de mens, de thuissituatie en 

de sociale omgeving.  
In de PPN 2016 wordt aangegeven dat het voor kwetsbare inwoners vaak lastig is om te ontdekken waar 
ze moeten zijn  met een zorgvraag, en dat er te eenzijdig naar het verhaal van de inwoners wordt 
geluisterd, en passende zorg uitblijft. De PvdA maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en wil dan ook 
graag duidelijk krijgen of er inwoners van Almelo zijn die op dit moment geen of onvoldoende zorg 
ontvangen terwijl ze die wel nodig hebben. We hebben in dit verband het afgelopen jaar ook al eens 
vragen gesteld. Het blijft lastig: je weet niet wat je niet weet. Maar toch, kunnen mensen de wijkteams 
vinden?  
Ook wil de PvdA fractie graag weten waarom 
gekozen is om sociale wijkteams vooral 
centraal te laten werken in plaats van in de 
wijk (bijvoorbeeld vanuit de wijkcentra). Wij 
denken dat het beter zou zijn om een 
wijkteam vanuit de wijk te organiseren zodat 
ze beter en laagdrempelig te bereiken zijn 
voor alle wijkbewoners en meer aan 
preventie kunnen doen. In dit verband zijn we 
verheugd over het wijkspreekuur dat in de 
Riet wordt gehouden. We hopen dat dit bijdraagt aan de laagdrempeligheid en herkenbaarheid van de 
wijkteams. We zouden graag zien dat andere wijken dit voorbeeld volgen. 
 
In de PPN 2016 lezen we dat veel energie is gaan zitten in de totstandkoming van een goede 
samenwerking tussen gemeente en aanbieders en dat daardoor het accent meer lag op de 
bedrijfsvoering van ingekochte samenwerking, dan op de zorginhoudelijke kant. De fractie van de PvdA 
begrijpt dat de nieuwe taken veel energie kosten en dat beleid al doende vorm krijgt om het uiteindelijke 
doel te bereiken. Maar dit kan en mag niet leiden tot zorginhoudelijke tekortkomingen voor de inwoners 
van Almelo.  
Op blz. 11 van de PPN lezen we dat er dusdanige knelpunten ontstaan dat de kwaliteit en continuïteit 
van de zorg in gevaar komen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Wij kunnen ons dan ook vinden in het 
voorstel om € 650.000 uit het overschot van de jaarrekening van 2015 hiervoor vrij te maken. Wel willen 



we u hierbij vragen de manier van werken in de wijkteams nog eens kritisch onder de loep te nemen. 
Laten we zorgen dat het echte wijkteams worden, verankerd in de wijk, dicht bij de inwoner.  
 
Financiën 
Het derde punt dat de PvdA wil aanstippen is financiën. We hebben allemaal gezien dat er op het sociaal 
domein een enorm overschot is geweest het afgelopen jaar. Dit roept veel vragen op. Hebben we 
verkeerd begroot? Hebben we te streng zorg toegewezen? En hoe zal het de komende jaren gaan? 
Conform onze afspraken verdwijnt het overschot op 
sociaal in de algemene voorziening. Het is fijn dat we 
daarmee sneller uit de rode cijfers komen, maar het 
wringt wel. Want wat als de rekeningen volgend jaar 
anders uitpakken en we dan op een tekort afstevenen? 
Moeten kinderen dan langer wachten op hulp? Of 
verstrekken we dan geen traplift meer? In de ogen van 
de PvdA kan het niet zo zijn dat het sociaal domein het 
ene jaar een enorme bijdrage levert aan de 
bezuinigingen, en het volgend jaar zich maar moet 
redden bij tegenvallers. We zien hierover bij beslispunt 10 het een en ander staan. Bij de komende 
begroting gaan we nader kijken naar deze systematiek. De PvdA ziet dit met belangstelling tegemoet.  
 
In de Perspectiefnota wordt een bezuiniging vastgesteld van 14,3 miljoen euro. Wij denken dat we 
hiermee een enorme opgave hebben gerealiseerd. Daarnaast wil het college een streefbedrag inboeken 
van 750.000 euro op maatschappelijk vastgoed. Wij begrijpen de bezuinigingsrichting, maar het gaat ons 
te ver om hier nu al een streefbedrag voor in te boeken.  
 

Met name op het gebied van 
wijkaccommodaties hebben wij hier – ook 
in het licht van de decentralisaties – grote 
moeite mee. We willen dat mensen langer 
thuis wonen en meer voor elkaar zorgen. 
Een wijkcentrum kan hier een belangrijke 
rol inspelen. Het past volgens ons niet in 
deze denklijn om te bezuinigen op de 

wijkaccommodaties. We vinden het goed om te kijken naar de mogelijkheden die er liggen, maar willen 
ons niet vooraf vastpinnen op een bedrag. Op dit punt dienen we – samen met onder andere GroenLinks 
- een amendement in. 
 
We willen hierbij meegeven dat we zien dat het college steeds meer werkt vanuit de inwoner in plaats 
van vanuit het stadhuis. Dat is een ontwikkeling die we toejuichen. Laten we deze ontwikkeling niet 
tegen gaan door op voorhand een bezuiniging in te boeken. Samen met de inwoners in de wijken kunnen 
we kijken wat mogelijk is. Dat zal in de ene wijk anders zijn dan de andere en dat is prima. Sluit aan bij de 
gedachten van de inwoners en de behoeften van de wijk en kijk wat dat oplevert. We zien uit naar dit 
samenspel en wensen u hierbij veel succes en wijsheid.  
 


