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College van b en w presenteert begroting 2019
Almelo financieel op koers met ruimte voor investeringen
Almelo zet komende periode in op behoud en uitbreiding van de lokale en regionale
werkgelegenheid, de energietransitie, innovaties in de zorg, een levendige binnenstad en
veiligheid. Ambities uit het coalitieakkoord zijn vertaald in de structureel sluitende begroting die
het college van burgemeester en wethouders vandaag presenteert. Met deze begroting koerst het
college op verder financieel herstel, zoals in 2016 ingezet. Naast de noodzakelijke bezuinigingen is
er ruimte voor investeringen en vernieuwingen.
In de begroting staat per programma aangegeven wat het college wil bereiken, welke activiteiten de
gemeente in 2019 en in de jaren daarna wil gaan ondernemen en wat dit gaat kosten. Het is de
eerste begroting van het nieuwe college dat op 19 juni dit jaar aantrad. Belangrijk uitgangspunt bij
deze begroting is het financieel herstelplan uit 2016, waaruit nog een aantal bezuinigingsopgaven
voortvloeien. Ook de tekorten in het sociaal domein vragen forse financiële inspanningen. Door een
gedegen financieel beleid wil het college het eigen vermogen van de gemeente weer op het
gewenste en vereiste niveau brengen.
Lokale lasten
De lokale lasten voor inwoners zullen komend jaar licht stijgen. De woonlasten voor huurders stijgen
met ongeveer 10 euro. Woningeigenaren betalen volgend jaar ongeveer 25 euro meer door een
kleine stijging van de OZB-kosten. Dit komt voort uit de afspraken over het herstelplan uit 2016.
Hondeneigenaren betalen als het aan het college ligt volgend jaar 50% minder belasting. Vanaf 2020
heft Almelo helemaal geen hondenbelasting meer.
Zorg
Het college wil blijven investeren in een sterke stad. Voor het vergroten van de kwaliteit van zorg
reserveert het college voor de periode 2019 -2022 in totaal 3,5 miljoen euro. Door innovaties wil de
gemeente kosten besparen en de kwaliteit verbeteren. Voorbeeld daarvan is de Doorbraakmethode
voor multiprobleemgezinnen. Gezinnen krijgen meer gerichte hulp op meerdere fronten tegelijk
waardoor er voor het gezin een doorbraak in hun situatie ontstaat en nieuw toekomstperspectief.
Ook wil het college door samenwerking met scholen, kinderopvang en andere partners een positief
klimaat realiseren voor de ontwikkeling van kinderen. Dat gebeurt via opvoedingsondersteuning en
vroegsignalering. Bovengenoemde innovaties zijn van belang om uit te komen met het budget dat
het Rijk voor zorg (wmo en jeugd) beschikbaar stelt. Verder wil het college scherper blijven sturen op
het bestrijden van fraude en oneigenlijk gebruik van zorggelden.
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Economie en participatie
In 2019 zet het college in op het optimaal faciliteren van de lokale en regionale economie vanuit het
adagium ‘Almelo, hier wordt gewerkt’. Dit betekent een focus op behoud en uitbreiding van
Almelose en regionale werkgelegenheid. Omdat de economische groei naar verwachting doorzet wil
het college dat Almeloërs die nu langs de zijlijn staan daarvan optimaal profiteren. Dit betekent dat
het college in 2019 maximaal inzet op het uit het sociaal isolement halen van deze mensen en
tegelijk het aantal uitkeringen wil terugdringen. Verder maakt het college zich hard voor het
terugdringen van en het voorkomen van het oplopen van schulden. Om deze ambities te realiseren
is in totaal 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2019 - 2022.
Binnenstad
In deze collegeperiode gaat 1,5 miljoen euro naar de verlevendiging van de binnenstad, onder meer
op basis van het binnenkort te presenteren koersdocument. Het college werkt aan de invoering in
2019 van twee uur gratis parkeren in het centrum. Onder de voorwaarde dat ook
binnenstadondernemers financieel evenredig bijdragen aan deze pilot. Er komt ook geld beschikbaar
voor investeringen in de openbare ruimte en de infrastructuur. Voor de bestrijding en preventie van
(boom-)ziekten en plagen stelt het college vanaf 2019 in totaal 125.000 euro per jaar beschikbaar.
Duurzaamheid
Het college wil duurzaamheid verbeteren langs drie lijnen: klimaatbestendige stad, maximaliseren
van duurzame energiebronnen als wind- en zonne-energie en het optimaal inzetten en hergebruiken
van grondstoffen. Het college investeert daarin de komende periode ruim 1,5 miljoen euro. Dat geld
wordt onder andere ingezet voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en openbare
LED-verlichting. Daarnaast wil het college een revolverend energiefonds instellen. Daarmee wil het
college duurzame projecten financieren en op die manier de energietransitie versnellen en tegelijk
de opwekking van hernieuwbare energie bevorderen. Onder andere in het Nieuwstraatkwartier
wordt gekeken hoe de wijk met hulp van inwoners energieneutraal kan worden.
Veiligheid
Het college continueert de inzet op veiligheid en de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Dat
gebeurt onder meer via gericht cameratoezicht op plekken waar openbare orde en veiligheid in het
geding kunnen komen. Daarnaast ligt de focus op het bestrijden van drugshandel en -productie.
Belangrijk is ook het weerbaar maken van de samenleving door te werken aan bewustwording rond
ondermijnende en criminele activiteiten. Het college stelt voor veiligheid komende periode 800.000
euro beschikbaar.
Behandeling raad
De gemeenteraad stelt de begroting vast. Op dinsdagavond 16 oktober is er een politiek beraad over
de begroting. Politieke besluitvorming vindt plaats tijdens de raadsvergadering op donderdag 1
november. De volledige begroting is te raadplegen via www.almelo.nl.
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