
 
SPOED 

Aan het college van B&W van Almelo 

Via e-mail: bestuurssecretariaat@almelo.nl  

 

Almelo, 3 mei 2018  

 

Betreft:  

1. Schriftelijke vragen van de gemeenteraadsleden van Leefbaar Almelo, GroenLinks, SP en PvdA aan 

het college van B&W over huisuitzettingen en het huisuitzettingsbeleid in Almelo; 

2. Verzoek om het besluit tot huisuitzetting d.d. 7 mei a.s. op te schorten tot na behandeling in de raad. 

 

Geacht college,  

 

De burgemeester van Almelo heeft in de media de toon gezet als het gaat om huisuitzettingen: “Iedereen 

weet dat hennepteelt niet mag en niet kan. Daarom vind ik waarschuwen niet nodig. Ik wil meteen 

kunnen optreden. Panden met meer dan twintig hennepplanten sluit ik direct voor een half jaar.” De 

harde aanpak zou nog wel harder moeten volgens de Powerburgemeester (een benaming van de media 

die de burgemeester “prima vindt”). 

In de 6 schakels van Almelo voor de aanpak van ondermijning komt voorkomen op de 5 plek, na 

handhaving (zonder waarschuwing optreden), zichtbaar (naming & shaming), effecten (u bent in de wijk 

met zijn allen gewaarschuwd!) en weerbaarheid (integrale samenwerking harde lijn).  

De burgemeester appelleert ook aan raadsleden: “Ook raadsleden wil ik leren kijken met een andere blik. 

Iedereen die hen probeert te beïnvloeden heeft daar een motief voor. (…)” 
bron: https://magazines.riec.nl/codegeel/2018/03/vijf-vragen-aan…-arjen-gerritsen-burgemeester-van-almelo 
 

De 7 raadsleden van het Links Blok zijn van oordeel dat spierballentaal een passend antwoord kan zijn op 

criminaliteit en ondermijning, echter dat bij huisuitzettingen primair geldt dat ze traumatiserend zijn, 

zorgen voor maatschappelijke ontwrichting en onwenselijk zijn.  

 

Gezien het voornoemde, hebben de fracties van het Links Blok de volgende schriftelijke vragen:  

 

1. Heeft u net als wij kennis genomen van de aanstaande huisuitzetting dat een huishouden treft 

waaronder 3 kinderen? Op 7 mei a.s. zouden volgens een inmiddels verwijderd bericht op Facebook 

van de huiseigenaren, zij en hun 3 kinderen (de jongste 5 jaar oud) op straat worden gezet.  

2. Kunt u aangeven in hoeveel gevallen er sprake is geweest van huisuitzettingen in Almelo in de 

afgelopen 5 jaar, tot aan vandaag, gedifferentieerd naar de (juridische) grond? ? In hoeveel gevallen 

is er voor gezorgd dat een huisuitzetting kon worden voorkomen? 

3. Wat doet de gemeente anders dan het inzetten van de 6 schakels om huisuitzettingen te 

voorkomen?  Is er sprake van vroeg signalering door/bij ketenpartners? Welke rol kan en moet de 

wijkcoach (sociale wijkteams) spelen in dezen? 

4. Bent u met ons van mening dat de 6 schakels voor de aanpak van ondermijning vanuit het oogpunt 

van handhaving en repressie weliswaar begrijpelijk zijn geformuleerd, maar tegelijk eenzijdig omdat  

de kant van voorlichting en preventie onderbelicht is, en - vaak nog belangrijker – de context waarin 



huisuitzettingen plaatshebben leidt tot méér en verschuiving van de (vaak meervoudige) 

problematiek?  

5. Welke mogelijkheden ziet u om een laatste-kans-beleid in te passen in de keten van de harde lijn die 

de burgemeester voorstaat?  

6. De zonder-waarschuwing-uitzetting-aanpak veronderstelt een politieke keuze waar het gehele 

college zich aan bindt. In dit verband vragen wij u of het gehele college op de hoogte is en ook achter 

deze harde lijn staat? In dit verband doen wij tevens via u een beroep op de formerende partijen en 

vragen wij u wat hun verwachting in dezen is voor de komende 4 jaar?  

 

 

Gezien de actuele situatie van de op handen zijnde uitzetting d.d. 7 mei a.s., verzoeken wij u: 

• Het besluit tot de huisuitzetting op te schorten totdat de kwestie (via mondelinge 

vragen/spoedeisende behandeling) in de raad aan de orde is geweest; 

• De opschorting te zien in het licht van de ongewenste (en dreigende opeenstapeling van) negatieve 

gevolgen voor kinderen die geconfronteerd worden met de uitzetting uit hun veilige haven en met 

dreigende of reële dakloosheid; 

• De dreigende uitzetting af te wenden door te pogen tot een laatste-kans-afspraak te komen met 

betrokkenen. 

 

 

We zien uw antwoord c.q. uw actie graag op korte termijn tegemoet.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Bert Hümmels, fractie Leefbaar Almelo 

Hans Buitenweg en Alfer Ekizkuyu, fractie GroenLinks Almelo 

Gezina van der Ven en Frits Akse, fractie SP Almelo 

Jorien Geerdink en Arjan de Vries, fractie PvdA Almelo 

 


