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It is our choices that show us what we truly are, far more 

than our abilities. Of in het Nederlands; niet je 

mogelijkheden laten zien wie je bent, maar de keuzes die je 

maakt.  

En dat is fijn om te weten als je mogelijkheden wat beperkt 

zijn. Het gaat om de keuzes die je maakt. Wat doe je wel en 

wat doe je niet. Wat voor stad wil je zijn? Dat is waar de 

Perspectiefnota over gaat. En daarbij zijn de eerste twee 

zinnen van de ultrakorte samenvatting al een indicatie voor 

de richting die het op gaat. “We zien dat ons beleid werkt. 

Het lukt in Almelo om via de wijkteams het beroep op de 

Wmo-taken terug te dringen.” 

Kennelijk is de definitie van dat het beleid werkt, dat er 

minder een beroep wordt gedaan op de gemeente. In onze 

ogen een te smalle definitie, die volledig voorbij gaat aan het 

welbevinden van onze inwoners. Voor ons werkt het beleid 

als het ons lukt om mensen gezond en gelukkig te houden. 

Als alle kinderen mee kunnen doen in onze stad. Helaas is het bij die definitie nog niet zo dat het beleid 

werkt.  

Uiteraard ontbreekt in de samenvatting de financiële staat van de stad niet. Wij delen de mening van het 

college dat Almelo er financieel slecht voor staat. In de Perspectiefnota staat dat we de stad niet kapot 

bezuinigen. Tegelijkertijd zien we voorstellen die daar wel op z’n minst aan doen denken. De afgelopen 

periode zetten we in op sneller herstel dan afgesproken met de provincie. Voor de PvdA is het niet nodig 

om dit almaar sneller te willen doen. Financiën zijn slechts een middel om een hoger doel te dienen en 

het lijkt nu soms tot het ultieme doel verheven.  

Uiteindelijk gaat het ons om de keuzes die we maken; waar gaat wat extra geld naar toe, en waar 

moeten we geld bezuinigen. We gaan eerst in op de voorgenomen extra uitgaven, en vervolgens kijken 

we naar de bezuinigingen. 

 

Uitgaven 

De grootste uitgave die in het raadsbesluit zit, is een incidenteel bedrag van 4,5 miljoen euro voor de 

doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.  



De komende drie jaar komt het college hierover jaarlijks met besluiten naar de raad, maar in de bijlage 

zien we dat ook al een aantal besluiten is genomen: 

- Opheffen sectoren; 

- Opheffen GMT: gemeentelijk management team; 

- Opheffen functie van sectordirecteur; 

- Aanstellen twee plaatsvervangend adjunct-directeuren. 

Betekent dit dat alle leden van het GMT en de sectordirecteur uit hun functie zijn ontheven? En betekent 

dit dat twee nieuwe mensen zijn aangetrokken voor de functie van adjunct-directeur? Dit gebeurt 

allemaal met ingang van komende zaterdag (1 juli). Dit kan volgens ons niet zonder kosten zijn, dus 

vragen we ons af uit welk budget dit betaald is. 

Voor de komende jaren is dit de enige investering die we doen; een investering in onze eigen organisatie. 

We snappen de bedoeling achter de doorontwikkeling, maar de PvdA fractie vindt dit nu een stap te ver. 

Het stof van de vorige reorganisatie is nauwelijks neergedaald, nu weer onrust in de ambtelijke 

organisatie is niet gewenst. De portefeuillehouder noemde de organisatieontwikkeling 

‘randvoorwaardelijk’. Dit zou nodig zijn om alle andere voornemens waar te kunnen maken. Wij geloven 

niet dat dit de enige weg is om te komen tot alle andere doelen.  

We vinden nergens waar de 4,5 miljoen aan wordt uitgegeven, dat krijgen we per jaar plan inzichtelijk. 

We nemen geen voteringsbesluit, aldus de portefeuillehouder. Het is slechts een aankondiging. De PvdA 

komt met een amendement komen om deze aankondiging uit de PPN te halen. We zijn op voorhand niet 

enthousiast over de aankondiging, maar zijn uiteraard altijd bereid op inhoud te kijken naar de plannen. 

Nu zonder inhoudelijke onderbouwing een voornemen van 4,5 miljoen euro steunen is ons echter een 

brug te ver.  

Een andere opvallende uitgave is de financiële ondersteuning van de Agenda van Twente. Onlangs 

hebben we hier een politiek beraad over gehad. Bijzonder genoeg is dit politiek beraad niet meer terug 

te zien, maar gelukkig hebben we die avond goed opgelet. Ik kan me namelijk herinneren dat niet alleen 

de PvdA kritisch was over de agenda, maar ook de fracties van in ieder geval CDA, LAS, SP en CU. Wij zijn 

dan ook verrast dat het college voorstelt de agenda van Twente financieel te ondersteunen en vragen 

ons af wat hier de achtergrond van is. Ook bij dit voornemen zijn we nog niet enthousiast.  

Bezuinigingen 

Dan de tekorten en bezuinigingen; in het sociaal domein krijgen we onvoldoende middelen van het Rijk 

om de inwoners goed te helpen. Terecht dat hiervoor aan de bel wordt getrokken bij VNG, provincie en 

Rijk. Almelo is een stad met grote zorgen en stevige opgaven. Armoede, slechte gezondheid en hoge 

werkloosheid zorgen voor een fors beroep op ondersteuning van de overheid. Willen we voorkomen dat 

er elk jaar meer geld bij moet, dan zullen we het anders moeten doen. Voor de PvdA betekent dit dat we 

proberen mensen gezonder te krijgen en gezonder te houden. Door te investeren in goede algemene 

voorzieningen en preventie. Door mensen te helpen elkaar te helpen. En kom je er op die manier niet 

uit? Dan is het wijkteam snel en eenvoudig te vinden, zodat je snel verder geholpen wordt. De beste 

investering is in onze ogen preventie en tijdige hulp. Snel erbij, en zo voorkomen dat problemen groter 

worden.  



Dat is een omschakeling die niet van de ene op de andere dag gemaakt is. Het is een zaak van vallen en 

opstaan en van een lange adem. We zien zaken goed gaan, maar helaas horen we ook signalen dat het 

nog niet altijd goed loopt. Zo hoorden we onlangs nog dat oudere mensen die na behandeling in een 

zorgcentrum weer naar huis gaan, soms heel lang moeten wachten op een indicatie voor de juiste 

ondersteuning thuis. Hier kan maar liefst drie maanden tussen zitten. Is het mogelijk om hier een 

oplossing voor te zoeken, zodat de ondersteuning soepel door kan lopen? 

We zien in de Perspectiefnota de routekaart gericht op innovaties. Hierbij valt ons de nieuwe algemene 

voorziening voor dagbesteding op. Hiermee moet geld bespaard worden. Komt dat omdat inwoners dit 

voortaan zelf gaan betalen? Want als transformatie en innovatie staat voor de rekening neerleggen bij 

inwoners met een zorgvraag, past dat niet bij onze opvattingen. 

We roepen het college op om hard te blijven werken aan de gewenste transformatie, om zo te zorgen 

dat mensen gezond zijn en blijven. Dat is niet alleen goedkoper, maar is ook een investering in het 

welzijn van onze inwoners. 

Een andere zeer in het oog springende bezuiniging is het niet inzetten van de Klijnsma middelen. Ruim 5 

ton voor onze meest kwetsbare inwoners; kinderen die opgroeien in armoede. En wie op die manier een 

start maakt in het leven, staat voor langere tijd op achterstand. Want denk je eens in wat het met je doet 

als je geen kinderfeestje kunt geven, zonder ontbijt naar school gaat of niet op een sportclub kunt. Juist 

voor die kinderen zijn er de Klijnsma middelen. Ruim vijf ton waarover de VNG en het ministerie van SZW 

afspraken hebben gemaakt; dit wordt uitgegeven aan kinderen in armoede, in overleg met betrokken 

organisaties en in voorzieningen in natura. En wat doet de gemeente Almelo? We voegen het toe aan 

het totale budget voor minimabeleid. Dat budget is zelfs lager dan het budget van 2017, en we gebruiken 

de 5 ton van de kinderen om het te vullen. Er komt wel extra geld, maar er komt geen extra 

ondersteuning.  

De portefeuillehouder noemde het zuur. Wij noemen het onverteerbaar. Juist in een stad als Almelo, 

waar helaas armoede onder kinderen maar al te veel voorkomt, moeten we er met z’n allen aan werken 

dat iedereen een goede start kan maken in het leven. Juist voor die kinderen waar thuis niet alles 

vanzelfsprekend is, moeten we oog hebben. Het mag niet volgens de bestuurlijke afspraken, en we 

willen het ook niet op deze manier. Ik heb me laten vertellen dat in heel Nederland drie gemeenten deze 

middelen niet inzetten voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Daar willen we toch niet bij horen? 

Daarom komen we als fractie met een amendement om de extra middelen in te zetten zoals 

afgesproken; voor kinderen in armoede.  

Er moet ons ook iets van het hart over Plan B. Want als wij niet instemmen met het voorstel dat er ligt 

voor het sociaal domein, dan moeten we helaas Plan B in werking stellen, zo lezen we in de 

Perspectiefnota. Het klinkt een beetje zoals je ouders wel eens naar hun kinderen hoort roepen ‘als je nu 

niet mee komt, dan laten we je hier staan hoor’. Ik heb nog nooit een ouder gezien die het kind 

daadwerkelijk heeft laten staan. De truc werkt ook vaak niet, want zo’n kind is ook niet gek. College, 

behandel de raad niet als een peuter, dan proberen wij ons niet als een kleuterklas te gedragen.  

Dan hebben wij tenslotte nog twee moties naar aanleiding van de motiemarkt. We hebben die zaterdag 

met plezier kennis genomen van de ideeën die betrokken inwoners hebben over onze stad. We hebben 

van twee initiatieven een motie gemaakt. We willen met een motie vragen om de mogelijkheid van een 

fietsbrug bij het Erasmus te onderzoeken en we hebben een motie opgesteld waarin we vragen om de 



raadsvergaderingen voortaan ook uit te zenden via de lokale omroep AAvisie. Dit vergt slechts een kleine 

bijdrage van de gemeente en zorgt er vervolgens voor dat we ook te zien zijn voor de doelgroep die 

minder digitaal is. 


