Andere inkomstenbronnen

BEGROTING
2022

258.702
Alle bedragen x € 1.000

Lokale heffingen

49.497

In de begroting van 2022 staat waaraan
we het komende jaar geld willen uitgeven.
Hiernaast ziet u de bedragen en daaronder de
belangrijkste plannen voor volgend jaar.
Het financieel perspectief van de gemeente
is afgelopen jaren sterk verbeterd. Hierdoor
kunnen we aan de slag met reeds ingezette
ontwikkelingen die een impuls geven aan onze
gemeente. Met het reserveren van 5,5 miljoen
euro in het stadsontwikkelingsfonds, kunnen
we daar daadwerkelijk stappen in zetten.
Dat verdienen alle inwoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties die samen
Almelo zo aantrekkelijk maken.

Inkomsten

308.199

308.156

Stortingen in reserves

8.255

Uitgaven

Stadsontwikkelingsfonds

5.500
Bestuur & ondersteuning

39.629

Bouwen en wonen

11.130
Brandweer & veiligheid

Volksgezondheid en milieu

7.240

22.594
Zorg en inkomen

Sport, cultuur, recreatie

Onderwijs

Economische ontwikkeling

Verkeer en vervoer

159.778

17.371

7.820

14.189

14.650

Zorg

Economie & participatie

Binnenstad

•

•

•

•

•

•
•

Blijvende inzet op voorkomen van
gezondheidsproblemen bij inwoners
Efficiënter en effectiever inrichten van
de zorg
Inzet op zelfredzaamheid via
campagnes en projecten, waaronder
‘sociale basis op orde’
Aanpak laaggeletterdheid
2 Pilots jeugdhulp in het onderwijs

Duurzaamheid
•

•
•

Stimuleren inwoners en bedrijven bij
inzet energiebesparende maatregelen
en opwekken duurzame energie
Lanceren nieuwe stimuleringsregeling
vergroenen
Uitwerken wijkuitvoeringsplannen voor
overgang naar aardgasvrij(ready),
waarbij betaalbaarheid voorop staat

•

•
•

•

Opleveren ontwikkelvisie
XL Businesspark 2
Continueren van gewaardeerde dienstverlening door Ondernemersloket
Gezamenlijk investeringsvoorstel voor
Almelo Waterstad
Steeds meer mensen vinden een baan
bij Almelose werkgevers, waardoor
aantal uitkeringen zal afnemen
Continueren aanpak rond problematische schulden via Schuldenlab

Omgevingswet
•
•

•

•

Nieuwe invoeringsdatum is juli 2022
Omgevingsvisie vormt vertrekpunt voor
maatschappelijke opgaven en
initiatieven vanuit de samenleving
Ervaringen pilot omgevingsplan
binnenstad zijn basis voor omzetten
alle gemeentelijke bestemmingsplannen naar een omgevingsplan
Versterken samenwerking partners
binnen intake- en omgevingstafel

Kijk voor meer informatie op www.almelo.nl/begroting

•

•

•
•

Terugdringen leegstand door verbeterde
samenwerking tussen partners
Ontwikkelstrategie en plan voor
herontwikkeling Stadskade
Ontwikkelplan Gravenkwartier met
focus op transformatie van winkels
naar wonen
Invoering BIZ (Bedrijven Investeringszone) na draagvlakmeting
Ontwikkelen één consistent merk voor
profilering binnenstad

Veiligheid
•

•
•

•

Meer integrale controles samen met
o.a. politie, belastingdienst, OM en
inspectiediensten
Criminele samenwerkingsverbanden
verstoren en beter inzichtelijk krijgen
Aangaan samenwerking met Safety
and Security lab Saxion voor vergroten
cyberweerbaarheid en tegengaan
cybercriminaliteit.
Deelname regionaal programma Jeugd
en Criminaliteit

Nieuwstraatkwartier

Wijksturing

•

•

•

•

Witvoeten- en Gravenstraat klimaatadaptief en eigentijds heringericht
Start transformatie bedrijventerrein
Achter de molen in samenwerking met
bewoners en ondernemers
Samen met bewoners, ook in andere
wijken, woningverbetering en verduurzaming verder aanmoedigen

•

•

•

Stimuleren en ondersteunen van
bewonersinitiatieven
Met omwonenden visie maken op
revitalisatie Schelfhorstpark, omgeving
winkelcentrum De Schelf in de Schelfhorst en De Gors in Windmolenbroek
Realiseren bewonersinitiatief voor
hondenspeelveld en/of -losloopveld in
de Riet/Nieuwland
Plan voor meer autoluwe Hofkampstraat met inzet van cameratoezicht

