Algemene beschouwingen perspectiefnota 2017
De fractie van Lokaal Almelo Samen (LAS) vindt dat de perspectiefnota 2017 een titel heeft
die niet de inhoud dekt. De Perspectiefnota 2017 biedt geen perspectief voor Almelo en mag
eigenlijk deze naam niet dragen. De Gemeente Almelo zit op dit moment in de wurggreep
van Rijk en Provincie. De nu verplichte afboeking op gronden is een correctie van in het
verleden gevoerde beleid. Maar ook bijvoorbeeld de transities in het Sociaal Domein waarin
wel de taken maar niet de bijbehorende financiën worden overgeheveld van het Rijk naar de
gemeente, is Lokaal Almelo Samen een doorn in het oog. Ook de nieuwe omgevingswet die
de nodige kosten met zich meebrengt, is hier een voorbeeld van.
Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft hier moeite mee aangezien de Gemeente Almelo door het
Rijk en de Provincie wordt opgezadeld met onverantwoord veel extra lasten die Almelo op
dit moment niet kan dragen.
Bedrijfsvoering.
Lokaal Almelo Samen (LAS) maakt zich tevens zorgen wat betreft het niet volledig realiseren
van openstaande opgaven en de bijbehorende taakstellingen die door de raad zijn
vastgesteld. Alleen al op de bedrijfsvoering van de organisatie staat nog een flinke
taakstelling van miljoenen open tot 2020.
Elke keer wordt gesteld dat er moet worden afgemaakt wat er is afgesproken, maar
vervolgens zien wij elke keer opnieuw dat u dit niet doet. U komt de afspraken over uw
bedrijfsvoering met de gemeenteraad niet na, dit vindt Lokaal Almelo Samen (LAS) een
ernstige zaak.
In de Perspectiefnota 2015 schrijft u “Ons doel is één van de best presterende gemeentelijke
organisaties van Nederland in onze grootteklasse te worden”.
U schrijft ook bij de Perspectiefnota 2015 dat het aantal medewerkers dat in dienst is bij de
gemeente Almelo in 2020 gehalveerd zal zijn naar minder dan 300. Maar ligt u wel op
schema? Waarom schrijft u in de Perspectiefnota 2017 dat er een reductie heeft
plaatsgevonden van 800fte naar 600fte? U spiegelt hiermee zaken mooier voor dan ze zijn,
mede omdat u cijfers uit 2010 gebruikt ter vergelijking. Volgens de bedrijfsvoeringsmonitor
van 01-03-2016 is de personele formatie op 01-07-2014 604fte. Totaalkosten personeel ruim
€ 48 miljoen euro. Kijken wij dan naar de jaarverantwoording 2016 (pagina 89
jaarverantwoording 2016) dan zien wij dat de personele formatie in fte per 01-01-2017 nog
steeds 604fte is! Wij kunnen dan alleen maar constateren dat er de afgelopen jaren

helemaal geen personeelsreductie heeft plaatsgevonden. Ook de stijgende inhuur van
externen t.o.v. het totaalpersoneel baart ons grote zorgen! Hier zien wij eveneens een
stijging van 2,1 miljoen euro. (pagina 89 jaarverantwoording 2016) Dat betekent dus dat er
op deze vlakken nog enorme taakstellingen openstaan met grote financiële consequenties.
Om bovenstaande reden ondersteunen wij ingrijpende reorganisatiemaatregelen van het
ambtelijk apparaat, die moet leiden tot een gereduceerd daadkrachtig apparaat dat de
opdrachten uitvoert. Ook wordt er op dit moment via advertenties nog steeds extra
personeel geworven voor de Gemeente Almelo. Kunt u hierover uitleg geven?
Wij hebben voldoende goede capabele ambtenaren in huis. Waarom wordt er dan extern
geworven?
Geen bezuinigingen en/of lastenverzwaringen samenleving.
Lokaal Almelo Samen (LAS) wenst niet dat onze inwoners extra worden belast. De stad moet
aantrekkelijker worden voor inwoners en moet nieuwe inwoners aantrekken. Lokaal Almelo
Samen (LAS) is dan ook van mening dat er niet verder bezuinigd mag worden op sociale
voorzieningen, sport en cultuur. Ook de OZB mag niet extra worden verhoogd, hier is totaal
geen draagvlak meer voor. Dit past overigens prima bij de doelstelling van de gemeente
Almelo om het vertrouwen van de inwoners in de gemeente Almelo te verbeteren.
Woonwijken.
In het hoofdstuk de “Staat van de stad”, zien wij de lage scores wat betreft waardering buurt
van met name Het Nieuwstraatkwartier en De Riet. Dit baart ons zorgen. Er is in deze wijken
geen vertrouwen in het gemeentebestuur. Tevredenheid over het leven en gezondheid
scoren ook laag. Echter willen wij hierbij wel de opmerking maken dat dit niet wil zeggen dat
er in andere wijken geen problemen zijn! Daar zitten ook problemen en veel achterstallig
onderhoud. De zelfredzaamheid van burgers wordt vaak overschat! Zie het rapport hierover
van de Wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid (WRR).
Zij mogen niet worden ‘vergeten’ door de Gemeente Almelo en hebben ook aandacht nodig.
Wij verzoeken u hier scherp op te letten.
Investeringswensen en ‘plan B’.
U schrijft in de Perspectiefnota (pagina 3) dat er geen financiële investeringsruimte is voor
de door de raad opgegeven investeringswensen. Hierbij gaat u compleet voorbij aan diverse
budget-neutrale wensen. Uw opmerking dat de wensen zullen leiden tot bezuinigingen op
subsidies op sport, cultuur en welzijn schiet bij ons compleet in het verkeerde keelgat! U
kunt dit op geen enkele wijze onderbouwen. Het sluiten van bijvoorbeeld een
wijkaccommodatie kan nog wel eens hele grote financiële gevolgen hebben voor de WMO. U
kunt beter kijken wat de maatschappelijke gevolgen zijn van uw eigen voorstellen. Neem
bijvoorbeeld uw plan B (pagina 30), wat betekent dat de huidige transformatie van de zorg
(grotendeels) moet worden stopgezet en dat ervoor gekozen wordt om hoofdzakelijk
wettelijke taken op een minimum niveau uit te voeren. Dit soort bezuinigingen hebben
ingrijpende gevolgen voor de Almelose samenleving. Te denken valt dan aan gezondheid,
vereenzaming, leegloop, hoge kostenontwikkeling WMO, werkgelegenheid, etc… De
gevolgen van dit soort maatregelen hebben ons inziens grote nadelige financiële en
maatschappelijke gevolgen, wat op lange termijn weer hogere kosten met zich meebrengt.
Voor Lokaal Almelo Samen (LAS) is plan B absoluut onacceptabel!

Kerntakendiscussie.
Om gefundeerd beleid te voeren hebben wij absoluut de kerntakendiscussie nodig. Wat doe
je wel en wat doe je niet als Gemeente. Ook de Raad moet daar duidelijk in zijn. Er is hierin
veel voorwerk verricht. College, gebruik deze informatie.
Almelopanel.
Wij verbazen ons over de inbreng van het Almelo Panel (pagina 15), waaruit naar voren komt
dat bijvoorbeeld sport niet voor iedereen belangrijk is en onderhoud van wijken, wegen en
groen ook niet. Deze informatie strookt niet met de geluiden die wij uit de samenleving
krijgen. Wij vragen ons dan ook af, of de samenstelling van het Almelo Panel wel een goede
afspiegeling is van de Almelose samenleving en/of de vraagstelling wel juist is.
Geldloket.
Zeer interessant is wat er in Apeldoorn en Amersfoort is gebeurd. Daar is een ‘geldloket’
opgezet om inwoners aan de voorkant te helpen bij financiële vragen. Door op dit gebied
aan de voorkant te gaan zitten, voorkom je, dat je als Gemeente aan de achterkant heel veel
extra kosten gaat krijgen. Het Geldloket is er vooral om te voorkomen dat mensen in
problemen raken. (motie)
Verborgen armoede ZZP’ers.
De hoge niet afnemende werkloosheid in Almelo dient alle aandacht te krijgen. Ook onder
ZZP‘ers zijn er veel problemen. Er is veel verborgen armoede. Deze mensen zijn
noodgedwongen ZZP’er geworden en missen vaak gedeeltelijk, de voor ondernemerschap
noodzakelijke kennis. Op de motiemarkt werd hier aandacht voor gevraagd. Door
begeleiding kunnen ZZP’ers meer inkomsten verwerven en zijn zij minder afhankelijk van
allerlei bijstandsregelingen die ten laste van de Gemeente komen. De begeleiding kan
hiervoor een oplossing bieden. Dit soort begeleiding is een voorbeeld van een mogelijke
rendabele investering voor de Gemeente. (motie)
Speeltuin.
Graag ziet Lokaal Almelo Samen (LAS), dat het in 2009 vastgesteld onderhoudsbudget wat
alleen op het gebouw zit van Speeltuin het Nieuwland, breder wordt getrokken en wordt
verstrekt als jaarlijkse subsidie onder bindende voorwaarden. Wij zien dat er de laatste jaren
een enorme kostenverschuiving heeft plaatsgevonden richting de Speeltuin bij het
overdragen van het eigenaarschap. Ook hebben wij moeten constateren dat het grootste
deel van de kosten gemeentelijke belastingen, verplichte verzekeringen en bezuinigingen
door de gemeente Almelo betreft. Lokaal Almelo Samen (LAS) pleit voor instandhouding van
de laatste grote speeltuin voor onze kinderen voor de lange termijn! (motie)
Natuurhus.
Graag horen wij tevens meer informatie wat betreft de stand van zaken omtrent het
Natuurhus.

Onderhoud wegen.
Nog een punt van aandacht is het onderhoud van ons wegennet. Wij constateren dat hier
nog steeds enorm veel achterstallig onderhoud is. Als hier niet snel iets aan gedaan wordt
zullen de gevolgen dramatisch zijn. De toestand van de wegen is medebepalend voor de
leefbaarheid in onze stad. Wij willen dan ook geen herstructurering van goede wegen zien,
die nog jaren mee kunnen. Eerst wegwerken achterstallig onderhoud!
Afvalbeleid.
Constante ergernis is tot op heden het dumpen van afval bij de ondergrondse
afvalcontainers en op ‘dumpplekken’. Dit betreft vaak grofvuil. Reden hiervan is
waarschijnlijk de torenhoge voorrijkosten die Almelo hanteert. Hiermee loopt Almelo
compleet uit de pas met andere Twentse gemeenten. Het opruimen van al dit afval brengt
extra kosten met zich mee. Ook zien wij een toename van rattenoverlast. Wij zien graag dat
bij de begrotingsbehandeling het tarief van grof afval in lijn wordt gebracht met de andere
Twentse gemeenten. (motie).
Ook zien wij graag dat er z.s.m. wordt overgegaan tot invoering fase 2 van het omgekeerde
afvalbeleid; dat wil zeggen, het restafval wordt weggebracht en plastic, verpakkingen en blik
wordt dan opgehaald. Lokaal Almelo Samen verwacht dat dit zal bijdragen tot veel minder
‘afvaldumpingen’ en verkeersbewegingen.
Sport.
Wij hebben ons verbaasd over alle informatie die wij binnen hebben gekregen n.a.v. het
lopende onderzoek wat betreft privatisering buitensportaccommodaties. Een gemeente die
allerlei verplichtingen opstelt bij privatisering richting de huidige huurder, die dan eigenaar
wordt. Een eigenaar die OZB betaalt, de verzekeringen betaalt, het onderhoud betaalt, die
haar eigen materialen beheert en betaalt. Vervolgens zien wij dat de Gemeente Almelo
bepaalt dat bijvoorbeeld het onderwijs om niet gebruik maakt van de accommodatie en de
materialen. De eigenaar mag van de Gemeente Almelo daarvoor geen kosten in rekening
brengen bij de door de gemeente Almelo aangewezen gebruikers! Is dit rechtvaardig?
College graag uitleg.
Uitsmijters ’55.
Voor de verhuizing van Uitsmijters '55 is geen geld. Maar een half jaar geleden heeft de
exploitant van restaurant 't Maatveld in een gesprek met wethouder Langius te kennen
gegeven interesse te hebben in de overname van het complete sportcomplex van 't
Maatveld. Met de verkoop van dit complex kan wellicht een verhuizing van Uitsmijters naar
het complex van La Première worden gerealiseerd. Een aantal fracties uit deze raad heeft
hierover onlangs een zeer positief gesprek gehad met betrokken partijen. (motie)
Ontwikkelingen marktplein ‘De Trommel’.
Tot onze verbazing kwam Lokaal Almelo Samen (LAS) erachter dat er in het verleden een
plan is ontwikkeld door onderhandelende partijen met de gemeente in het kader van de
herontwikkeling van de binnenstad wat betreft de “Trommel”. Dit heeft destijds niet tot
concrete acties geleid. Het plan dat ons onder ogen is gekomen behelst een complete
herontwikkeling van de Trommellocatie met onder meer als doel: verdere ontwikkeling en
verfraaiing van het aanzien van het marktplein/centrum. Het verbaast ons enigszins dat dit

niet is meegenomen in de ontwikkeling. Ons inziens een gemiste kans. Echter, er is door de
marktpartijen aangegeven dat zij nog steeds interesse hebben om de “Trommel’ z.s.m. te
ontwikkelen. Wij willen van het College horen of u bereid bent om in gesprek te gaan met de
geïnteresseerden, om te zien of dit alsnog mede-ontwikkeld kan worden. (motie).

Minimabeleid en Klijnsmagelden
Er is veel armoede in gezinnen met kinderen in Almelo. Al eerder heeft Lokaal Almelo Samen
(LAS) aandacht gevraagd voor het platform kansenvoorallekinderen.nl, dat zich speciaal gaat
richten op alle kinderen die opgroeien in armoede, heel vaak samen met die kinderen.
Staatssecretaris Jette Klijnsma heeft hiervoor een geoormerkt bedrag beschikbaar gesteld.
Nu lezen we dat dit bedrag (€ 515.000) naar het totale budget voor minimabeleid gaat. Wij
zijn hier tegen en zijn mede-indiener van een amendement om er voor te zorgen dat deze
gelden terecht komen waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk kinderen die opgroeien in
armoede. Tevens klopt het taakstellend budget niet aangezien u nu spreekt over 4,2 miljoen
incl. de Klijnsmagelden. Het structureel taakstellend budget voor de minima is 4,2 miljoen
exclusief incidentele middelen! Dit betekent niets anders dan dat u een ordinaire bezuiniging
probeert door te voeren van € 515.000 op de minima die wordt gemaskeerd door
toevoeging van de Klijnsmagelden. (mede-indiener amendement)
Initiatieven motiemarkt.
Lokaal Almelo Samen vraagt aandacht voor de initiatieven die werden gepresenteerd bij de
motiemarkt. Voor het initiatief wat betreft armoede onder ZZP’ers hebben wij een motie
gemaakt. Maar er waren veel meer goede initiatieven. Bijvoorbeeld JMR Sportcentre die op
indrukwekkende wijze overgewicht curatief weet te bestrijden en graag een pilot met 10
personen zou willen starten voor de gemeente Almelo. Ook Steungezin.nl is zo’n mooi
initiatief. Een online platform waarin iemand die in armoede leeft, via de website anoniem
een oproep kan plaatsen voor iets wat hij of zij niet kan betalen. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan een bril of steunzolen voor een kind. Initiatieven die aan de voorkant geen grote
sommen met geld kosten, maar waarschijnlijk de gemeente aan de achterkant wel kosten
kan besparen. College kijk hier s.v.p. naar.
Ook werd een oproep geplaatst om het carrillon en de vogels van het oude stadhuis te
behouden voor Almelo. Ook hier vragen wij aandacht voor. College laat dit niet verloren
gaan!

