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Het totaalbeeld is opgebouwd uit vijf domeinen waarbij de provincie toezichthouder is. Dit zijn de domeinen
financiën, Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Wro (Wet ruimtelijke ordening), informatie- &
archiefbeheer en huisvesting statushouders. Op de pagina’s hierna staat per domein de beoordeling van de
taakuitvoering en het daaruit volgend toezichtregime beschreven. De kleur van het totaalbeeld is het gewogen
gemiddelde van de verschillende domeinen.
Beeld van Almelo in de afgelopen jaren
De kleur van het totaalbeeld is voor dit jaar rood, in 2017 was het oranje. In 2016 was het beeld ook rood.
Beeld voor het jaar 2018 / wat valt op?
Almelo zet in op verbetering van haar positie. Zij is bezig om in projectmatig opzicht knelpunten aan te pakken.
Dit gebeurt onder de noemer “ontwikkelperspectief Almelo”. Voor het IBT zijn de onderdelen financiën en
Ruimtelijke Ordening relevant.
Almelo staat sinds 2016 onder preventief toezicht vanwege een negatief eigen vermogen. Er is een herstelplan
voor de komende jaren afgesproken en in de begroting verwerkt. Het herstel verloopt vooralsnog voorspoedig.
Almelo staat nog voor een bezuinigingsopgave die voor een verder herstel van het eigen vermogen
noodzakelijk is. Mede door het ontbreken van buffervermogen om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen
is het herstel nog erg broos.
Almelo heeft het Wabo-beleid programmatisch opgezet. Het programma is financieel geborgd. De evaluatie
van het beleid en het programma dient verder ontwikkeld te worden.
Hoewel er vanuit het Ontwikkelperspectief Almelo op het maken van een nieuwe ruimtelijke structuurvisie is
ingezet, is er in 2017 nog geen concrete voortgang zichtbaar. De bestaande ruimtelijke structuurvisie van
Almelo is vastgesteld in 2003 en is niet actueel. Daarnaast is het Bestemmingsplan ‘De Riet’ niet actueel.
Inmiddels is wel gestart met de actualisatie van dit bestemmingsplan. Almelo scoort positief op de overige Wro
beoordelingscriteria. Indien de actualisatie van het bestemmingsplan ‘De Riet’ en de structuurvisie voltooid is,
komt de gemeente op het Wro domein weer in aanmerking voor de score groen.
Informatie- en archiefbeheer en huisvesting statushouders zijn op orde.
Samenvattend is Almelo een gemeente die zich bewust is van haar problemen. Zij heeft op een aantal terreinen
stappen gezet om tot verbetering van haar positie te komen. Het verder doorzetten van de maatregelen in het
financiële herstelplan en het Ontwikkelperspectief Almelo is noodzakelijk.
Toezichtregime
Per domein zijn de kleuren groen of rood toegekend. Bij financieel toezicht is het regime preventief toezicht dit
jaar nog van toepassing. Bij het domein Wro heeft Almelo nog een aantal uitdagingen en is het toezicht
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intensiever. Nu het totaalbeeld rood is, houden wij verschillende bestuurlijke overleggen om de voortgang te
bespreken.
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