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Besluitenlijst College van B&W openbaar
Datum

03-09-2019

Tijd

9:15 - 11:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.J. Gerritsen

Aanwezig

A.J. Gerritsen, burgemeester, F.W. Van Ardenne, secretaris, A. Maathuis,
E.J.F.M. Van Mierlo, J.M. Van Rees, A.L. Langius, wethouders, G. Schopman,
communicatie en A.J.G Leijdekkers, beleidscoördinatie

A

ALGEMEEN

A.1

Vaststelling besluitenlijst d.d. 27 augustus 2019
De besluitenlijst van B&W d.d. 27 augustus 2019, vast te stellen.

A.2

Raadsvergaderingen en politiek beraad

B

HAMERSTUKKEN

B1.1

Toekennen Almelospel 2019 (1907152)
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
Het college kent aan de heer J.S. Tornij en mevrouw J. Pezie vrijwilligers bij het
comité herdenking 4/5 mei, de Almelospeld toe met de bijbehorende
oorkonde. De uitreiking is tijdens de vrijwilligersavond op 9 augustus a.s.

201907-09

B1.1

Besluit

1. De Almelospeld toe te kennen aan de heer J.S. Tornij en mevrouw J.
Pezie uit te reiken bij de Vrijwilligersavond, wat gepland staat op
vrijdag 9 augustus 2019.
Onafhankelijk extern onderzoek gemeentelijke vastgoed- en grondtransacties
(1907259)
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
Het college informeert de raad over een onafhankelijk extern onderzoek naar
gemeentelijke vastgoed- en grondtransacties.

2019-

Besluit

09-02

1. De raadsbrief, kenmerk RB-5624, vast te stellen waarin de raad wordt
geïnformeerd over een onafhankelijk extern onderzoek naar gemeentelijke
vastgoed- en grondtransacties.

B1.2

Eenmalige benoeming dhr. J.B.A.W. Leenknegt tot buitengewoon ambtenaar
burgerlijke stand (1907191)
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
Dhr. Leenknegt, wonende te Amsterdam, voor 1 dag (vrijdag 13 december
2019) te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

201908-27

Besluit
1. Dhr. J.B.A.W. Leenknegt, geboren op 5 maart 1956 te Amsterdam, wonende
te Amsterdam, Cas Oorthuyskade 45, voor 1 dag (vrijdag 13 december 2019)
te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
2. Dit besluit 1 week onder embargo te houden, om betrokkene over de uitslag
te kunnen informeren.

B.1.1

Terinzagelegging begroting en jaarrekening Twente Milieu (1907197)
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
Het college besluit de Jaarrekening 2018 voor de raad ter inzage te leggen en
de Begroting 2019 van Twente Milieu N.V vertrouwelijk voor de raad ter inzage
te leggen.
Besluit
1. De Jaarrekening 2018 en de Begroting 2019 van Twente Milieu N.V.
voor raadsleden van de gemeente Almelo gedurende veertien dagen ter
inzage te leggen bij de raadsgriffie met inachtneming van de in
onderdeel 2. vermelde geheimhouding op de Begroting 2019.
2. Op de voormelde Begroting 2019 van Twente Milieu N.V.
geheimhouding op te leggen op basis van artikel 25 lid 2 Gemeentewet
juncto artikel 10 lid 2 letter g Wet openbaarheid van bestuur.

B.1.2

Machtiging vertegenwoordiging in rechte (1907230)
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
De machtiging is bedoeld om mevrouw K.I.M. Lever, de heer D.J. Rijken en de
heer M. Aalders met ingang van de datum van het besluit op te kunnen laten
treden als vertegenwoordiger van de drie bestuursorganen van de gemeente
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Almelo (burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en, voor
zover de gemeenteraad daarvoor machtiging heeft verstrekt, de gemeenteraad)
bij behandeling van bezwaren, beroepen, voorlopige voorzieningen en hoger
beroepen.
Besluit
1. Voor de volgende personen een doorlopende machtiging tot
vertegenwoordiging in zaken betreffende administratieve rechtspraak en
administratief beroep af te geven tot het einde van hun werkzaamheden als
Juridisch medewerker voor de gemeente Almelo:
a. K.I.M. Lever
b. D.J. Rijken
c. M. Aalders
2. De Raad van State, de rechtbank Overijssel en de Commissie van advies voor
de bezwaarschriften te informeren over het besluit
B.1.3

Beantwoording schriftelijke vragen PVA inzake Broodje bij de Brug (1907243)
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
De raadsfractie Partij Vrij Almelo (hierna: PVA) heeft vragen gesteld over het
handhavingstraject en de weigering van een omgevingsvergunning inzake
‘Broodje bij de Brug’ dat gevestigd was op het adres Peppellaan 37 in Aadorp.
De vragen worden met de bijgaande brief beantwoord.
Besluit
1. De vragen van de raadsfractie PVA conform bijgaande brief te
beantwoorden.
2. De brief ter kennisgeving voor de overige fracties op het iBabs te plaatsen.

B.1.5

Ledenraadpleging principeakkoord Cao gemeenten 2019-2020 (1907223)
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
De VNG, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF hebben een principeakkoord
gesloten voor de Cao Gemeenten 2019-2020 met een looptijd van 1 januari
2019 tot 1 januari 2020. Het principeakkoord wordt door de VNG, in het kader
van de ledenraadpleging, voorgelegd aan de leden. Het principeakkoord wordt
definitief als het bestuur van de VNG en de vakbonden het akkoord
bekrachtigen.
Ondanks de gevoelde instemming bij 6. van de 7. punten van het
principeakkoord, is het bezwaar van het college van B&W bij onderdeel 5.
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(werkgeversbijdrage voor de vakbonden) van het akkoord zo groot, dat het
college niet in kan stemmen met het akkoord vanwege de ondeelbaarheid van
dit akkoord.
Besluit
1. In het kader van de ledenraadpleging VNG, niet in te stemmen met het
principeakkoord Cao gemeenten 2019-2020 dat de VNG heeft gesloten
met de vakorganisaties.
2. Deze afwijzing, middels het digitale reactieformulier, uiterlijk 6
september 2019 aan de VNG kenbaar te maken.
3. De financiële implicaties van een principeakkoord zullen na vaststelling,
mee worden genomen in een tussenrapportage 2019 en in de begroting
2020 worden verwerkt.
C

BESPREEKPUNTEN

C.0.1

wijziging locatie aanwijzingsbesluit commerciële seizoenstandplaats
Koornmarkt (1907205)
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
Al vele jaren wordt in de maanden oktober, november en december een
commerciële seizoenstandplaats ingenomen op de Koornmarkt te Almelo voor
de verkoop van oliebollen. Brandweer Twente heeft aangegeven dat de huidige
locatie niet voldoet aan nieuwe voorschriften die de wet, in het kader van de
brandveiligheid, stelt voor het innemen van standplaatsen met bak- en
braadwagens. In overleg met de vergunninghouder, omliggende winkeliers en
Stichting Almelo Promotie is een andere locatie op het plein gevonden die wel
aan deze eisen tegemoet kan komen.
Besluit
1. Op grond van artikel 5:18 van de Algemeen Plaatselijke Verordening de
locatie van de vaste commerciële seizoenstandplaats op de Koornmarkt,
aangewezen door het college op 5 juni 2012, te wijzigen zoals aangeduid in
het bijgevoegde aanwijzingsbesluit (Intern/68632).

C.1

SANEREN EN INNOVEREN

C.2

TRANSFORMATIE WERK EN ZORG

C.3

BINNENSTAD MET HERWONNEN IDENTITEIT
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C.3.1

Almelo's klimaat in stroomversnelling (1907188)
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
Het klimaat verandert en het is een grote uitdaging om ook de binnenstad en
directe omgeving van Almelo klimaatrobuust te krijgen. Almelo heeft hiervoor
subsidie aangevraagd bij het Rijk en deze is gehonoreerd. Deze subsidie wordt
ingezet om samen met alle betrokkenen een kansendialoog te voeren en
uiteindelijk te komen tot een breed gedragen uitvoeringsprogramma van
klimaatmaatregelen. De werkzaamheden dragen bij aan het aanjagen van de
strategische doelen van het programma Duurzaamheid en het programma
Binnenstad.
Besluit
1. Kennis te nemen van het voor de subsidieaanvraag ingediende plan van
aanpak “procesondersteuning klimaatadaptie Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
(DPRA)” (zie bijlage 1).
2. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden het project “Almelo’s klimaat
in stroomversnelling” in te stellen voor een bedrag van € 240.000.
3. In het vervolg op de subsidieaanvraag ook de uitvoering van het plan van
aanpak samen uit te voeren met Stichting Bomenstad Almelo, Duurzaam
Netwerk Almelo en waterschap Vechtstromen.
4. De van het Rijk verkregen subsidie van € 84.000 in te zetten voor dit
project.
5. De overige middelen voor € 100.000 te dekken uit “IGOP 2019 onvoorzien
blauw”, € 21.000 uit “IGOP 2019 afkoppelen diversen”, € 25.000 uit
programma Duurzaamheid en € 10.000 uit programma Binnenstad.

C.4

HOOFDTAAKVELD

C4.1

Bestuur en ondersteuning

C4.2

Veiligheid

C4.3

Verkeer en vervoer

C4.4

Economie

C4.5

Onderwijs

C4.6

Sport, cultuur en recreatie
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C4.7

Sociaal domein

C4.8

Volksgezondheid en milieu

C4.9

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

C4.9.1

participatieplan Omgevingsvisie Almelo (1907214)
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
De gemeente Almelo wil in gesprek met inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties over een gemeenschappelijke visie voor de
(fysieke) omgeving van Almelo, de Omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie moet
een visie zijn van de mensen in de stad en in de dorpen. Dialoog en
samenwerking staan daarbij centraal. Het eindproduct is een visie van
gemeente en samenleving.
In het voorliggend participatieplan wordt de participatie aanpak van de
omgevingsvisie beschreven. Beschreven wordt welke stappen moeten worden
doorlopen en wat de aanpak is voor iedere stap. Uitgangspunt daarbij is dat we
steeds in gesprek gaan met mensen over zaken die hen echt raken.
Besluit
1. In te stemmen met de in het Participatieplan omgevingsvisie Almelo
genoemde processtappen.
2. Het bij dit voorstel behorende Participatieplan omgevingsvisie Almelo (nr.
Intern: 68899) vast te
stellen.
3. Fase 1 van de procesplanning (Verkennen en Inventariseren) hiermee af te
sluiten en door te gaan fase 2 (Verdiepen en Verbinden).
4. Conform het vastgestelde inkoopbeleid, onderhands enkelvoudig,
Communicatiebureau SIR opdracht te verstrekken voor het
begeleiden/ondersteunen van het participatieproces omgevingsvisie Almelo,
voor een bedrag van € 85.000, -.
5. De kosten van het participatieproces te dekken uit de bij de begroting 2019
voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie beschikbaar gestelde middelen,
kostenplaats projectnummer 39811215 (extern advies).
6. De raad te informeren door middel van een raadsbrief, nr. Raad nr. 5614.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 september
2019
de secretaris,

de burgemeester,
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1 B1.1 BW (7152) Toekennen Almelospel 2019.pdf

Raadsvergadering:
Registratienummer:

Naam: Y. Mansveld-Leijen
Datum: 03 juli 2019
Team/teamonderdeel: SVC Strategie en Bestuursadvies/*
Telefoonnummer:

Collegevoorstel
Onderwerp
Advies
Is er een uiterste behandeldatum?
Portefeuillehouder
Openbaar
Raadsvoorstel of raadsbrief

Toekennen Almelospel 2019
Hamerstuk
Ja, 09 juli 2019
A.J. Gerritsen
Niet openbaar
n.v.t.

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
Het college kent aan de heer J.S. Tornij en mevrouw J. Pezie vrijwilligers bij het comité herdenking 4/5
mei, de Almelospeld toe met de bijbehorende oorkonde. De uitreiking is tijdens de vrijwilligersavond op
9 augustus a.s.

Voorgesteld besluit
1. De Almelospeld toe te kennen aan de heer J.S. Tornij en mevrouw J. Pezie uit te reiken bij de
Vrijwilligersavond, wat gepland staat op vrijdag 9 augustus 2019.

Inleiding
Ron Kleeman en Joke Pezie hebben een voordracht ingediend voor de heer Tornij, hoewel de heer
Tornij geen inwoners is van Almelo (woonachtig in Wierden), organiseert de heer Tornij vele activiteiten
in Almelo zoals het straattheater en de fietsvierdaagse. Ook is hij sinds jaar en dag al vrijwilliger van
het comité herdenking 4/5 mei. Na intern onderzoek is gebleken dat mevrouw Pezie ook al geruime tijd
>10 jaar vrijwilliger is bij het comité, derhalve wordt voor beiden de aanvraag ingediend.
De heer Kleeman heeft de Almelospeld reeds ontvangen in 2015. Mevrouw Wolters is nog maar korte
tijd als vrijwilliger bij het comité.

Beoogd effect
De heer Tornij en mevrouw Pezie zijn belangrijke vrijwilligers in het comité 4/5 mei. Ieder jaar zetten zij
zich in met hart en ziel. Om nog vele jaren gebruik te kunnen maken van hun expertise en te zorgen dat
zij waardering ontvangen voor hun inzet. Is de uitreiking van de Almelospeld een mooie erkenning.

Argumenten voor
o

De heer Tornij en mevrouw Pezie zijn al meer dan tien jaar vrijwilliger bij het comité herdenking
4/5 mei.

o

De heer Tornij heeft daarnaast vele andere vrijwillige functies, zo is hij eindverantwoordelijk
voor de fietsvierdaagse in Almelo, actief bij ROC en de organisatie van de Rembrandt Fiësta.

o

Mevrouw Pezie heeft daarnaast ook vele activiteiten zoals, de Paulusparochie, het comité
Welcome Veterans Again, de Fietsvierdaagse, het straattheater, en MKB Almelo.
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o

Zowel de heer Tornij als mevrouw Pezie hebben reeds een Koninklijke Onderscheiding
ontvangen, de Almelospeld zou een erkenning zijn voor hun vrijwilligerswerk voor de stad.

o

de inspanningen van de heer Tornij en mevrouw Pezie en de daaruit voortvloeiende activiteiten
leveren een belangrijke bijdrage aan de evenementen in Almelo.

o

de heer Tornij en mevrouw Pezie voldoen aan een aantal criteria t.b.v. toekenning van de
Almelospeld vastgelegd in de Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen (art. 6.1 en
6.2):
Art. 6.1:
a. Beiden hebben een bijzondere verdiensten geleverd voor de gemeente of voor de
plaatselijke gemeenschap;
b. Beiden hebben zich intensief ingezet voor Almelo
c. Beiden hebben bijzondere verdiensten op maatschappelijk terrein of andere belangrijke
gebieden op het plaatselijk vlak
;Art. 6.2: De voordracht komt vanuit de samenleving (zie de 2 bijgevoegde brieven);

o

justitieel en politieel onderzoek hebben geen bijzonderheden opgeleverd.

Kanttekeningen
De voordracht voor mevrouw Pezie komt vanuit de gemeente Almelo, medewerker Anita Grob heeft
haar aangedragen.

Alternatieven
Geen gemeentelijke onderscheiding toekennen.

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht
De kosten van de Almelospeld, oorkonde en inlijsten bedragen ongeveer € 350,--.

Uitvoering
Bij toekenning de Almelospeld met bijbehorende oorkonde aan de heer J.S. Tornij en mevrouw J. Pezie
uitreiken bij de vrijwilligersavond op 9 augustus a.s.

Bijlagen
- Voordrachtbrief Ron Kleeman en Joke Pezie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesinformatie
Intern overleg
De medewerker kabinetszaken heeft deze voordracht besproken met 2 medewerkers van de afdeling
communicatie.

Afstemming met portefeuillehouder
Deze voordracht is tot stand gekomen na overleg tussen de medewerkster kabinetszaken en de
burgemeester.

Directie-advies
N.v.t.
B&W voorstel standaard
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Communicatie over het besluit
De afd. kabinetszaken informeert de pers en de gemeenteraad enkele dagen vóór de uitreiking over de
toekenning van deze Almelospeld. Dit persbericht en raadsbericht wordt met een embargo verzonden.
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1 B1.1 BW (7197) Terinzagelegging begroting en jaarrekening Twente Milieu.pdf

Raadsvergadering:
Registratienummer:

Naam: E. Leppink
Datum: 12 augustus 2019
Team/teamonderdeel: BV Control en Audit
Telefoonnummer: 06 5000 8119

Collegevoorstel
Onderwerp
Advies
Is er een uiterste behandeldatum?
Portefeuillehouder
Openbaar
Raadsvoorstel of raadsbrief

Terinzagelegging begroting en jaarrekening
Twente Milieu
Hamerstuk
A.L. Langius
Openbaar
n.v.t.

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
Het college besluit de Jaarrekening 2018 voor de raad ter inzage te leggen en de Begroting 2019 van
Twente Milieu N.V vertrouwelijk voor de raad ter inzage te leggen.

Voorgesteld besluit
1. De Jaarrekening 2018 en de Begroting 2019 van Twente Milieu N.V. voor raadsleden van de
gemeente Almelo gedurende veertien dagen ter inzage te leggen bij de raadsgriffie met
inachtneming van de in onderdeel 2. vermelde geheimhouding op de Begroting 2019.
2. Op de voormelde Begroting 2019 van Twente Milieu N.V. geheimhouding op te leggen op basis
van artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 letter g Wet openbaarheid van bestuur.

Inleiding
Recentelijk is vanuit de raad gevraagd om inzicht in de jaarrekening en begroting van Twente Milieu.

Beoogd effect
De gemeenteraad van informatie voorzien inzake de deelneming in verbonden partijen.

Argumenten voor
1.1 Het college voldoet hiermee aan haar informatieplicht.
1.2 De Jaarrekening 2018 en de Begroting 2019 zijn meest recentelijk vastgesteld door de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van Twente Milieu.
2.1 De Begroting 2019 bevat mogelijk concurrentiegevoelige informatie.
Het is in het belang van Twente Milieu N.V. dat de informatie uit de begroting niet openbaar wordt.
Ook enkele andere gemeenten leggen deze stukken daarom onder geheimhouding voor de raad ter
inzage.

Kanttekeningen
N.v.t.

Alternatieven
De begroting en jaarrekening van Twente Milieu niet ter inzage leggen.
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Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht
N.v.t.

Uitvoering
Na het collegebesluit worden de stukken deels onder geheimhouding voor de raad bij de griffie ter
inzage gelegd.

Bijlagen
-

Jaarrekening 2018 Twente Milieu N.V. (INT-68436)
Begroting 2019 Twente Milieu N.V. (INT-68437) (NIET-OPENBAAR)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesinformatie
Intern overleg
N.v.t.

Afstemming met portefeuillehouder
Het voorstel is afgestemd met de wethouders Langius en Van Mierlo. Zij zijn akkoord met het voorstel.

Directie-advies
B&W voorstel standaard

Communicatie over het besluit
In het Raadskompas wordt door de griffie melding gemaakt van de terinzagelegging.
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1 B1.1. BW (7259) Onafhankelijk extern onderzoek gemeentelijke vastgoed- en grondtransacties.pdf

Raadsvergadering:
Registratienummer:

Naam: F.W. Ardenne
Datum: 02 september 2019
Team/teamonderdeel: DIR Directie/*
Telefoonnummer: 541369

Collegevoorstel
Onderwerp
Advies
Is er een uiterste behandeldatum?
Portefeuillehouder
Openbaar
Raadsvoorstel of raadsbrief

Onafhankelijk extern onderzoek gemeentelijke
vastgoed- en grondtransacties
Hamerstuk
Ja, 02 september 2019
A.J. Gerritsen
Openbaar
Raadsbrief

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
Het college informeert de raad over een onafhankelijk extern onderzoek naar gemeentelijke vastgoeden grondtransacties.

Voorgesteld besluit
1.
De raadsbrief, kenmerk RB-5624, vast te stellen waarin de raad wordt geïnformeerd over een
onafhankelijk extern onderzoek naar gemeentelijke vastgoed- en grondtransacties.

Inleiding
Bij de recente bespreking van twee vastgoedontwikkelingen, zijnde de Kolkschool en de kavelverkoop
in Almelo Noordoost, bleek de behoefte bij zowel raadsleden, inwoners als ontwikkelaars aan meer
inzicht in gemeentelijke vastgoed- en grondtransacties. In het belang van alle betrokkenen schakelt
Almelo hiervoor een onafhankelijk, extern bureau in. De opdracht aan een onderzoeksbureau strekt zich
ook uit tot het adviseren over een verdere professionalisering van alle vastgoedactiviteiten door de
gemeente.

Beoogd effect
De raad te informeren.

Argumenten voor
1.1 Om de gewenste duidelijkheid zo snel mogelijk te kunnen geven, start het onderzoek zeer
binnenkort.

Kanttekeningen
Geen

Alternatieven
Geen
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Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht
n.v.t.

Uitvoering
n.v.t.

Bijlagen
Raadsbrief RB-5624
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesinformatie
Intern overleg
Afstemming met portefeuillehouder
Directie-advies
B&W voorstel standaard

Communicatie over het besluit
- raadsbrief RB-5624
- persbericht INT-
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1 B1.2 BW (7191) Eenmalige benoeming dhr. J.B.A.W. Leenknegt tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.pdf

Raadsvergadering:
Registratienummer:

Naam: E. Toonstra- Sanders
Datum: 17 juli 2019
Team/teamonderdeel: KCC-BO-T
Telefoonnummer: 541191

Collegevoorstel
Onderwerp

Advies
Is er een uiterste behandeldatum?
Portefeuillehouder
Openbaar
Raadsvoorstel of raadsbrief

Eenmalige benoeming dhr.
J.B.A.W. Leenknegt tot buitengewoon
ambtenaar burgerlijke stand
Hamerstuk
Ja, 01 oktober 2019
A.J. Gerritsen
Openbaar met 1 week embargo
n.v.t.

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
Dhr. Leenknegt, wonende te Amsterdam, voor 1 dag (vrijdag 13 december 2019) te benoemen tot
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voorgesteld besluit
1. Dhr. J.B.A.W. Leenknegt, geboren op 5 maart 1956 te Amsterdam, wonende te Amsterdam, Cas
Oorthuyskade 45, voor 1 dag (vrijdag 13 december 2019) te benoemen tot buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand.
2. Dit besluit 1 week onder embargo te houden, om betrokkene over de uitslag te kunnen informeren.

Inleiding
Voor de huwelijksvoltrekking heeft een echtpaar bij ons een verzoek gedaan om dhr. Leenknegt hun
huwelijk te laten voltrekken op 13 december 2019.
Wij hebben als beleid dat aanstaande partners die in onze gemeente trouwen, zelf mogen en kunnen
kiezen wie hun huwelijk voltrekt. Daarom bieden wij aan aanstaande partners verschillende
mogelijkheden voor het voltrekken van hun huwelijk.
Paren kunnen kiezen uit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst van onze
gemeente. Zij kunnen ook zelf een persoon voordragen die vervolgens benoemd en beëdigd moet
worden tot eenmalig buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Tijdens de voltrekking van het
huwelijk is een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst van onze gemeente
aanwezig om toe te zien dat het huwelijk correct voltrokken wordt.
Een aanvraag tot eenmalige benoeming wordt door ons via het huidig vigerende beleid altijd
gehonoreerd.

Beoogd effect
Voldoen aan de wensen van het bruidspaar waarbij het huwelijk rechtsgeldig door de heer Leenknegt
kan worden voltrokken.
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Argumenten voor
Uitvoeren van het beleid dat wij hiervoor de afgelopen jaren hebben gevolgd.

Kanttekeningen
Geen

Alternatieven
Dhr. Leenknegt niet benoemen en laten beëdigen, dit betekent dat het bruidspaar een keuze moet
maken uit een van onze eigen buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand. Er zijn echter geen
valide argumenten om voor dit alternatief te kiezen.

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht
Wij brengen voor deze werkzaamheden (kostendekkende) leges in rekening conform onze
legesverordening.

Uitvoering
Na de benoeming zal dhr. Leenknegt beëdigd worden bij de Rechtbank Overijssel. De afspraak voor de
beëdiging wordt hierbij door ons gemaakt. Daarna zal hij als buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand het huwelijk voltrekken. Beëdiging bij de rechtbank vindt 1x per maand plaats.

Bijlagen
Besluit B&W - 1907192. S.v.p. in tweevoud ondertekenen (natte handtekening) door burgemeester en
secretaris. De Rechtbank Overijssel vereist een origineel getekend exemplaar voor de beëdiging.

Procesinformatie
Intern overleg
n.v.t.

Afstemming met portefeuillehouder
De burgemeester is vooraf via regulier PHO geïnformeerd over dit te nemen besluit en heeft
aangegeven hiertegen geen bezwaar te hebben.

Directie-advies
B&W voorstel standaard

Communicatie over het besluit
1 week embargo i.v.m. informeren van de heer Leenknegt
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1 B1.2 BW (7230) Machtiging vertegenwoordiging in rechte.pdf

Raadsvergadering:
Registratienummer:

Naam: M. Kuipers
Datum: 13 augustus 2019
Team/teamonderdeel: KCC Regelgeving en Handhaving
Telefoonnummer: 06-25744093

Collegevoorstel
Onderwerp
Advies
Is er een uiterste behandeldatum?
Portefeuillehouder
Openbaar
Raadsvoorstel of raadsbrief

Machtiging vertegenwoordiging in rechte
Hamerstuk
A.J. Gerritsen
Openbaar
n.v.t.

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
De machtiging is bedoeld om mevrouw K.I.M. Lever, de heer D.J. Rijken en de heer M. Aalders met
ingang van de datum van het besluit op te kunnen laten treden als vertegenwoordiger van de drie
bestuursorganen van de gemeente Almelo (burgemeester, het college van burgemeester en wethouders
en, voor zover de gemeenteraad daarvoor machtiging heeft verstrekt, de gemeenteraad) bij behandeling
van bezwaren, beroepen, voorlopige voorzieningen en hoger beroepen.

Voorgesteld besluit
1. Voor de volgende personen een doorlopende machtiging tot vertegenwoordiging in zaken
betreffende administratieve rechtspraak en administratief beroep af te geven tot het einde van
hun werkzaamheden als Juridisch medewerker voor de gemeente Almelo:
a. K.I.M. Lever
b. D.J. Rijken
c. M. Aalders
2. De Raad van State, de rechtbank Overijssel en de Commissie van advies voor de
bezwaarschriften te informeren over het besluit

Inleiding
Vanwege personele wijzigingen is het noodzakelijk om de algemene machtiging voor
vertegenwoordiging in rechtsprocedures aan te passen.

Beoogd effect
Betrokken medewerkers behandelen bezwaar-, beroep-, hoger beroepsschriften en voorlopige
voorzieningen. Mevrouw Lever heeft vooralsnog een contract met de duur van een jaar. De heren
Rijken en Aalders zijn tijdelijk ingehuurd bij de gemeente Almelo. Op grond van artikel 8:24 Algemene
wet bestuursrecht kan de bestuursrechter verzoeken een machtiging te overleggen waaruit blijkt dat
betrokkene bevoegd is namens het betreffende bestuursorgaan op te treden.

Argumenten voor
1.1 Met een machtiging kan de medewerker zijn werkzaamheden op een goede manier uitvoeren
Een machtiging is noodzakelijk om de bestuursorganen van de gemeente Almelo te kunnen
vertegenwoordigen in juridische procedures. De algemene doorlopende machtiging zorgt ervoor dat niet
voor de behandeling van elke individuele zaak een nieuwe machtiging hoeft te worden gevraagd. De
betrokken medewerkers voeren juridische werkzaamheden uit voor de gemeente Almelo.
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2.1 De betrokken instanties moeten op de hoogte worden gebracht van de wijzingen in de
machtigingen die zijn afgegeven.
Voor de betrokken instanties is het noodzakelijk om te weten welke personen de gemeente Almelo
mogen vertegenwoordigen in procedures

Kanttekeningen
1.1 Voor tijdelijke medewerkers kan ervoor worden gekozen om per zaak een machtiging af te geven
Het is niet noodzakelijk om een machtiging af te geven voor een specifieke tijdsperiode, er kan ook
worden volstaan met een machtiging voor individuele zaken. Nadeel hiervan is echter dat het om een
groot aantal zaken gaat en dat in sommige gevallen het essentieel is dat zaken snel kunnen worden
opgepakt, zonder dat er tijd hoeft worden besteed aan het opnieuw opstellen van een machtiging en
deze te laten ondertekenen.

Alternatieven
Niet van toepassing

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht
Niet van toepassing

Uitvoering
Niet van toepassing

Bijlagen
-

Algemene machtiging gemeente Almelo (Intern – 68790)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesinformatie
Intern overleg
Niet van toepassing

Afstemming met portefeuillehouder
Het B&W voorstel is besproken met de portefeuillehouder. Het voorstel is akkoord bevonden.

Directie-advies
Niet van toepassing
B&W voorstel standaard

Communicatie over het besluit
Plaatsing van dit besluit in openbaar iBabs
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1 B1.3 BW (7243) Beantwoording schriftelijke vragen PVA inzake Broodje bij de Brug.pdf

Raadsvergadering:
Registratienummer:

Naam: D. Cohen
Datum: 22 augustus 2019
Team/teamonderdeel: KCC Regelgeving en Handhaving/*
Telefoonnummer:

Collegevoorstel
Onderwerp
Advies
Is er een uiterste behandeldatum?
Portefeuillehouder
Openbaar
Raadsvoorstel of raadsbrief

Beantwoording schriftelijke vragen PVA
inzake Broodje bij de Brug
Hamerstuk
Ja, 10 september 2019
A.J. Gerritsen
Openbaar
n.v.t.

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
De raadsfractie Partij Vrij Almelo (hierna: PVA) heeft vragen gesteld over het handhavingstraject en de
weigering van een omgevingsvergunning inzake ‘Broodje bij de Brug’ dat gevestigd was op het adres
Peppellaan 37 in Aadorp. De vragen worden met de bijgaande brief beantwoord.

Voorgesteld besluit
1. De vragen van de raadsfractie PVA conform bijgaande brief te beantwoorden.
2. De brief ter kennisgeving voor de overige fracties op het iBabs te plaatsen.

Inleiding
De raadsfractie PVA heeft vragen gesteld over het handhavingstraject en de weigering van een
omgevingsvergunning inzake ‘Broodje bij de Brug’ dat gevestigd was op het adres Peppellaan 37 in
Aadorp. De vragen worden met de bijgaande brief beantwoord.

Beoogd effect
Het beantwoorden van de vragen van de raadsfractie PVA.

Argumenten voor
1.1 Met bijgaande brief worden de vragen van PVA beantwoord en worden direct alle raadsleden
geïnformeerd.

Kanttekeningen
n.v.t.

Alternatieven
n.v.t.

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht
n.v.t.

Pagina 1 van 2
BenW - 1907243

Uitvoering
Na besluitvorming wordt de brief verzonden en op het iBabs geplaatst ter kennisneming van de overige
fracties.

Bijlagen
-

Mail van de heer de Olde namens de raadsfractie PVA met vragen, kenmerk Join INK- 92650;
Brief met beantwoording vragen, kenmerk Join UIT – 89276.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesinformatie
Intern overleg
Afstemming met portefeuillehouder
De beantwoording van de vragen is afgestemd met de burgemeester en hij is akkoord.

Directie-advies
B&W voorstel standaard

Communicatie over het besluit
Na besluitvorming wordt de brief verzonden en op het iBabs geplaatst ter kennisneming van de overige
fracties.
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1 B1.3 UIT (89276)) Beantwoording schriftelijke vragen PVA inzake Broodje bij de Brug.pdf

Postadres:
Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Aan de raadsfractie PVA

Bezoekadres:
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
telefoon: (0546) 54 11 11
e-mail: gemeente@almelo.nl
internet: www.almelo.nl

Uw brief
16 augustus 2019

Uw kenmerk

Ons kenmerk
UIT - 1989276

Datum
3 september 2019

Bijlage(n)

Doorkiesnummer
0546-54 11 11

Behandeld door
D. Cohen

Zaaknummer
DCS - 1965891

Onderwerp
Beantwoording vragen PVA aangaande Broodje bij de Brug
Geachte heer De Olde,
In uw brief van 16 augustus jl. heeft u vragen gesteld over de gang van zaken rondom ‘Broodje
bij de brug’. Onderstaand beantwoorden wij uw vragen.
1. Heeft het college overwogen om de Familie Quick een tijdelijke omgevingsvergunning te
geven van 2 of 3 jaren voor haar activiteit cateringbedrijf? Zo nee, wil het college daartoe alsnog
overgaan? Zo nee waarom niet?
Antwoord:
Nee, er is geen aanvraag ingediend om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan. Indien
daartoe wel een aanvraag zou worden ingediend, dan zouden wij daaraan geen medewerking
verlenen. De beoogde activiteiten zijn in strijd met het bestemmingsplan en passen niet in de
kaders van de beleidsregels die wij hebben vastgesteld voor het afwijken van een
bestemmingsplan. Enkel in het geval van bijzondere omstandigheden kan daarvan worden
afgeweken.
Voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan zou dezelfde belangenafweging worden
gemaakt als wij nu hebben gemaakt bij de aanvraag voor een afwijking voor onbepaalde tijd.
Binnen deze afweging hebben de volgende onderdelen een rol gespeeld: er is sprake van een
ligging in een woonwijk, de omgeving is bestemd voor woondoeleinden, wij achten de beoogde
activiteiten in deze woonwijk niet wenselijk, wij vinden in het algemeen bedrijven in een
woonomgeving ongewenst (tenzij er sprake kan zijn van een beroep aan huis en het voldoet aan
de voorwaarden die wij daarvoor hebben opgenomen in onze beleidsregels) en wij zijn van
mening dat bedrijven in een woonwijk niet bijdragen aan een goed woon- en leefklimaat. Wij
wensen evenmin ongewenste precedenten te scheppen door bedrijven in woonwijken in strijd
met het beleid toe te staan.
2. Deelt het college de mening of is het college er mee bekend dat het cateringbedrijf niet tot
een verslechtering van de woonomgeving leidt? Zo nee waarom dan niet? Zo ja waarom is dan
overgegaan tot het opleggen van een last onder dwangsom?
Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 1. Wij achten in het algemeen bedrijfsmatige activiteiten die in strijd
zijn met het bestemmingsplan, in een woonwijk niet gewenst.
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Er is hier sprake van een conserverend bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is gericht op de
ontwikkeling van woningen en het tegengaan van ontwikkelingen die zich hiermee niet
verdragen.
De bestemming van het perceel is ‘wonen’. Ten behoeve van een goed woon- en leefklimaat is
binnen deze bestemming slechts onder bepaalde voorwaarden de uitoefening van een ‘aan-huisverbonden beroep’ toegestaan. Van een ‘aan-huis-verbonden beroep’ als bedoeld in het
bestemmingsplan is in onderhavig geval echter geen sprake.
3. Waarom heeft het college niet ingestemd met het verlenen van een tijdelijke vergunning voor
de activiteit cateringbedrijf?
Antwoord:
Hiertoe is nooit een verzoek ingediend. Hier zouden wij geen medewerking aan verlenen. Zie ons
antwoord op vraag 1 en 2.
4. Heeft het college Quick geadviseerd een tijdelijke vergunning voor haar cateringbedrijf aan te
vragen? Zo nee waarom niet?
Nee. Daar is geen sprake van geweest. Bovendien willen wij, zoals al nader is aangegeven onder
de beantwoording van vraag 1, hier geen medewerking aan verlenen.
5. Het cateringbedrijf veroorzaakt geen toename van hinder naar omwonenden. Toch is
besloten tot het opleggen van een dwangsom om cateringbedrijf onmogelijk te maken.
Vervolgens zijn hoge kosten gemaakt wegens door het college ingehuurde advocaten die de
dwangsom moesten beschermen bij rechtszaken. Kan het college uitleggen wat het algemeen
belang er mee is opgeschoten dat het cateringbedrijf niet in werking mag zijn in relatie tot de
kosten die dit dwangsom-project heeft veroorzaakt? Met andere woorden kan het college
uitleggen wat de gewone burger er mee is opgeschoten?
Antwoord:
Het algemeen belang is ermee gediend dat wij handhaven in geval van overtreding van een
wettelijk voorschrift. De activiteiten die plaats vonden waren in strijd met het bestemmingsplan
en er was geen zicht op legalisatie van die activiteiten. Zoals hierboven al is beschreven achten
wij het ongewenst dat er bedrijfsmatige activiteiten plaats vinden in een rustige woonwijk. Er zijn
geen bijzondere omstandigheden waardoor wij van handhaven af zouden moeten zien. De kosten
die wij maken, of dat inzet van eigen medewerkers is of het inhuren van juridische
ondersteuning, maken geen onderdeel uit van de belangenafweging om al dan niet tot handhaven
over te gaan. Handhaving van regelgeving behoort nu eenmaal tot het ‘gewone’ takenpakket van
een gemeente en veroorzaakt kosten. Bezwaar of beroep tegen handhaving door de overheid is
een wettelijk verankerd recht dat ten volle gerespecteerd dient te worden, maar waarvan het
gebruik aan de zijde van de handhavende overheid eveneens kosten veroorzaakt.
6. Het college heeft ingestemd dat de schade die Quick heeft geleden door toezeggingen van
het college, aan Quick wordt vergoed ter grootte van minimaal 25.000 euro. De inhuurde kosten
van externe advocaten kostte de gemeente Almelo meer dan 100,000 euro. Totaal zijn de kosten
minimaal 125.000 euro. Als Quick een tijdelijke vergunning had gekregen voor de duur dat haar
tijdelijke huurcontract nog loopt, dan zou de gemeente geen schade hoeven te betalen en lagere
advocaatkosten. Deelt het college de mening van Partij Vrij Almelo dat het achteraf bezien beter
was geweest als het college Quick een tijdelijke vergunning had verleend voor de duur dat het
huurcontract nog bestond (medio 2021), tot gevolg hebbende dat dan een dwangsom niet nodig
was geweest en de gemeente geen hoge advocaatkosten had gehad van meer dan 100,000
euro? Zo nee waarom niet?
Antwoord:
Wij hebben toegezegd de aantoonbare investeringsschade te vergoeden, indien daar een
onderbouwd verzoek toe wordt gedaan. Van een toezegging tot betaling van een minimum
bedrag van 25.000 euro is geen sprake.
Tot op heden hebben wij echter nog geen nieuw onderbouwd verzoek ontvangen van de geleden
investeringsschade.
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Wij delen de voorgestelde mening niet. Hierboven hebben wij al toegelicht waarom wij niet bereid
zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor een tijdelijke afwijking van het
bestemmingsplan. Van een aanvraag daarvoor is overigens nooit sprake geweest. Ook van de
belangenafweging om al dan niet medewerking te verlenen aan een afwijking van het
bestemmingsplan maken de kosten die gemoeid zijn met handhaving geen onderdeel uit.
7. In de regel gaat de gemeente pas over tot een dwangsom nadat het weigeringsbesluit om een
vergunning te verlenen, bij de Raad Van State in hoger beroep in stand is gelaten. Deelt de
gemeente de mening dat dit een betere en goedkopere manier was geweest?
Antwoord:
De stelling dat in de regel pas wordt over gegaan tot het opleggen van een last onder dwangsom
nadat een besluit tot weigering van een omgevingsvergunning onherroepelijk is, is niet juist. Wij
gaan in de regel over tot handhaving wanneer er sprake is van een overtreding van een wettelijk
voorschrift, er geen zicht op legalisatie is en geen sprake van andere bijzondere omstandigheden
waardoor wij van handhaving af moeten zien.
In dit geval vonden er activiteiten plaats die in strijd zijn met het bestemmingsplan, waarvoor
geen omgevingsvergunning is verleend en waarvoor wij hebben aangegeven geen
omgevingsvergunning te verlenen. Alleen deze omstandigheden zijn al voldoende grond om
handhavend op te treden.
8. Was achteraf bezien het verlenen van een tijdelijke vergunning voor de gemeente niet
goedkoper geweest? Zo nee waarom niet?
Antwoord:
De term ‘goedkoper’ suggereert een zekere verhouding tussen gemaakte kosten en de kwaliteit
van een bepaalde uitkomst of product. Er is echter geen enkele relatie tussen de kosten van
handhaving en de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.
Of een verlening van een omgevingsvergunning in dit geval in minder juridische procedures en/of
minder kosten had geresulteerd, is speculatief.
Meer in het algemeen merken wij op dat niet handhaven in absolute zin altijd goedkoper is dan
handhaven. Daarmee gaat de gemeente echter voorbij aan een van haar primaire taken.
9. Deelt het college de mening van Partij Vrij Almelo dat aanpassing beleid wenselijk is dat
voortaan in beginsel niet eerder een dwangsom wordt opgelegd, dan dat een aangevraagde en
geweigerde vergunning onherroepelijk is geworden?
Antwoord:
Nee. Wij hebben als bevoegd gezag een ‘beginselplicht tot handhaving’. Van handhaving kan
worden afgezien wanneer er een concreet zicht op legalisatie bestaat. Dat een afwijzing van een
aanvraag voor een omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk is, betekent niet dat er sprake is
van een concreet zicht op legalisatie. Een dergelijk beleid zou in rechterlijke procedures geen
stand houden en achten wij niet gewenst. Overtredingen zouden dan lange tijd voort kunnen
duren zonder dat wij daar handhavend tegen op kunnen treden. Bovendien staat tegen alle
handhavingsacties van de gemeente rechtsbescherming open.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris,
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de burgemeester,

1 B1.5 BW (7223) Ledenraadpleging principeakkoord Cao gemeenten 2019-2020.pdf

Raadsvergadering:
Registratienummer:

Naam: A.M. te Vaarwerk
Datum: 10 augustus 2019
Team/teamonderdeel: BV Human Resource Management
Telefoonnummer: 541172

Collegevoorstel
Onderwerp
Advies
Is er een uiterste behandeldatum?
Portefeuillehouder
Openbaar
Raadsvoorstel of raadsbrief

Ledenraadpleging principeakkoord Cao
gemeenten 2019-2020
Hamerstuk
Ja, 3 september 2019
A.J. Gerritsen
Openbaar
n.v.t.

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
De VNG, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF hebben een principeakkoord gesloten voor de Cao
Gemeenten 2019-2020 met een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020. Het principeakkoord
wordt door de VNG, in het kader van de ledenraadpleging, voorgelegd aan de leden. Het
principeakkoord wordt definitief als het bestuur van de VNG en de vakbonden het akkoord
bekrachtigen.
Ondanks de gevoelde instemming bij 6. van de 7. punten van het principeakkoord, is het bezwaar van
het college van B&W bij onderdeel 5. (werkgeversbijdrage voor de vakbonden) van het akkoord zo
groot, dat het college niet in kan stemmen met het akkoord vanwege de ondeelbaarheid van dit
akkoord.

Besluit
1. In het kader van de ledenraadpleging VNG, niet in te stemmen met het principeakkoord Cao
gemeenten 2019-2020 dat de VNG heeft gesloten met de vakorganisaties.
2. Deze afwijzing, middels het digitale reactieformulier, uiterlijk 6 september 2019 aan de VNG
kenbaar te maken.
3. De financiële implicaties van een principeakkoord zullen na vaststelling, mee worden genomen
in een tussenrapportage 2019 en in de begroting 2020 worden verwerkt.

Inleiding
Op 28 juni 2019 hebben de VNG, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF een principeakkoord gesloten
voor de Cao Gemeenten 2019-2020 met een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020. Het
principeakkoord wordt door de VNG, in het kader van de ledenraadpleging, voorgelegd aan de leden.
Het principeakkoord wordt definitief als het bestuur van de VNG en de vakbonden het akkoord
bekrachtigen.
Belangrijkste onderdelen uit en ambtelijke duiding van het akkoord:
1. De salarisontwikkeling: 3,25% per 1 oktober 2019 en 3% gefaseerd in 2020 en voor alle
medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn van de gemeente een eenmalige uitkering van
€750,- (naar rato van het dienstverband) uit te betalen in oktober 2019.
De structurele salarisverhogingen zijn in lijn met de recent gesloten grote akkoorden in de markt
en bij de overheid. Hoewel de structurele salarisverhoging in 2019 boven de verwachte inflatie
voor 2019 ligt, vindt de VNG het redelijk om nu de waardering voor gemeentelijke
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medewerkers te uiten met een investering in de verbetering van de koopkracht.
De eenmalige uitkering van €750,- (naar rato dienstverband) is een tegemoetkoming voor het
feit dat de salarisverhoging voor 2019 eerst op 1 oktober 2019 ingaat. De uitkering is een
bedrag waardoor, anders dan bij een uitkering als percentage, de tegemoetkoming relatief
gunstiger uitvalt voor de lagere dan voor de hogere inkomens.
De financiële implicaties voor de gemeente Almelo zijn opgenomen in de Berap 2019 en worden
opgenomen in de begroting 2020.
Voor Almelo is het structurele effect in 2019 1,5 miljoen euro (3,25% inclusief reparatie met
terugwerkende kracht met €750,- per volledige fte). Het structurele effect van de verhoging in
2020 is 1,4 miljoen euro. Feitelijk betekent de uitwerking van dit akkoord een verhoging met
2,9 miljoen euro.
2. Een tegemoetkoming in de kosten van de collectieve zorgverzekering per december 2019 van
€168,- of €296,- per jaar (afhankelijk van het inkomen.
Op dit moment krijgen medewerkers deze tegemoetkoming in de kosten voor hun
zorgverzekering alleen als zij een in de cao nader aangewezen aanvullende verzekering hebben
bij de collectieve zorgverzekering van de VNG. Het doel van deze voorwaarde was om
aansluiting van de collectieve zorgverzekering te bevorderen. Het draagvlak daarvoor is zowel
onder werkgevers als onder werknemers afgenomen en leverde vaak discussie op omdat dit als
gedwongen winkelnering werd gezien. In de vorige ledenraadpleging hebben de leden al
ingestemd met het voornemen om deze koppeling af te schaffen. Dit betekent dat in december
2019 elke medewerker de tegemoetkoming krijgt, ongeacht welke zorgverzekering hij of zij
heeft.
Voor Almelo betekent dit structureel op jaarbasis een verhoging van het bedrag met ongeveer €
100.000,-.
3. Een procesafspraak wordt gemaakt om in een volgende cao bindende afspraken te maken over
de ontwikkeling van sectorale normen voor verlof en vitaliteit.
De VNG heeft al langere tijd de ambitie om het bovenwettelijk vakantieverlof te harmoniseren
waarbij er één norm gaat gelden voor alle medewerkers van alle gemeenten. Op dit moment zijn
er verschillen tussen gemeenten (door het aantal lokale vrije dagen) en tussen medewerkers
(door bijvoorbeeld het leeftijdsverlof). VNG en vakbonden kunnen het over de norm (34 of 36
uur) eens worden, maar nog niet over het overgangsrecht..
VNG en vakbonden willen daarnaast dat iedere gemeente beleid voor vitaliteit (duurzame
inzetbaarheid) heeft maar willen recht doen aan bestaande lokale afspraken en gebruik maken
van de mogelijkheden van het recent gesloten en nog uit te werken pensioenakkoord..
Uiterlijk april 2020 zal er een advies worden uitgebracht over beide onderwerpen waarbij de
VNG dit advies voorafgaand aan een volgend cao-overleg ter instemming zal voorleggen aan de
leden.
4. Voorkomen van stapeling van de transitievergoeding op bestaande cao-afspraken.
Bij de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) hebben VNG
en vakbonden de intentie uitgesproken om te voorkomen dat bestaande cao afspraken over
ontslag gaan stapelen met de wettelijke transitievergoeding.
Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (op of na 1 januari 2020, behoudt de
medewerker het huidig cao-recht (VWNW periode voor maximaal 2 jaar en de bovenwettelijke
uitkering) maar krijgt geen wettelijke transitievergoeding.
Bij ontslag wegens disfunctioneren op of na 1 januari 2020 krijgt de medewerker geen
verlengde opzegtermijn, zoals nu in cao, maar is de wettelijke opzegtermijn van toepassing. We
behoudt de medewerker de bovenwettelijke uitkering en het recht op transitievergoeding.
Bovenstaande afspraken zijn in lijn met de intentieafspraak. Doorrekening van fictieve
voorbeelden leert dat op deze wijze een duidelijke en eenvoudig uitvoerbare oplossing wordt
bereikt die (financiële) stapeling en daarmee extra kosten voorkomt.
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5. Een jaarlijkse werkgeversbijdrage voor de vakbonden vanaf 1 januari 2020 volgens AWVN-norm
(voor 2020 €21,04 per fulltime medewerker, parttimers naar rato).
In oktober2018 bij de afspraken over de inwerkingtreding van de Wnra heeft het VNG de
intentie uitgesproken om een werkgeversbijdrage aan vakbonden mogelijk te maken. In de
daaropvolgende ledenraadpleging hebben 70 van de 199 reagerende gemeenten, waaronder
Almelo, gemeld dat zij bezwaren hebben dan wel een kanttekening plaatsen bij zo’n
werkgeversbijdrage.
Hoewel de VNG begrip heeft voor de principiële bezwaren is zij van mening dat deze bezwaren
geen belemmering mogen zijn voor het sluiten van een akkoord. Bovendien heeft de VNG met
deze afspraak een andere intentieafspraak, zoals vermeld onder punt 4, uit kunnen
onderhandelen. De VNG is bovendien van mening dat de gemeentelijke werkgevers zelf baat
hebben bij het collectieve arbeidsvoorwaardenoverleg en dus ook bij goed functionerende
vakbonden. Een cao maakt overleg en onderhandelingen die de werkgever anders met elke
werknemer zou moeten voeren, onnodig. Het is niet voor niets dat alle gemeenten er voor
kiezen om onder de Cao Gemeenten te vallen.
Voor Almelo betekent dit onderdeel van het akkoord een structureel jaarlijkse kostenverhoging
van €13.850- euro.
6. Goed evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid
Uitgangspunt is dat structureel werk wordt verricht in een vaste aanstelling. Externe inhuur kan
noodzakelijk en wenselijk zijn bij bijvoorbeeld ‘piek, ziek of specifiek’. In de vorige cao zijn
daartoe afspraken gemaakt over gelijke beloning bij payrollconstructies. Deze afspraken zijn 1
oktober 2018 ingegaan. Partijen gaan onderzoeken wat de effecten zijn van deze afspraken.
7. Tot slot zijn er procesafspraken gemaakt bij de inwerkingtreding van de Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de Cao Gemeenten op 1 januari 2020 waaronder een
algemeen verbindend verklaring voor de Cao Gemeenten. Dit zal voor gemeentelijke werkgevers
de zorgen wegnemen dat medewerkers zich onttrekken aan de werkingssfeer van de cao.
Het onderhandelingsproces, dat in december 2018 begon, heeft onlangs geleid tot bijgevoegd
principeakkoord. Gelet op het bereikte onderhandelingsresultaat, de collectieve behartiging door de
VNG en het door gemeenten gegeven mandaat daartoe wordt uw college voorgesteld om in te
stemmen met dit principeakkoord.
De loonparagraaf kan in zijn financiële uitwerking fors worden genoemd maar komt overeen met recent
gesloten grote akkoorden in de markt en bij de overheid. In de afgelopen tien jaar zijn, ook in de sector
gemeenten, cao-afspraken op of rond het inflatieniveau gemaakt. De VNG vindt het nu redelijk om te
investeren in de verbetering van de koopkracht.
Kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij de werkgeversbijdrage aan de vakbonden (vanuit
principiële overwegingen, scheiding rollen en belangen hoewel dit de markt gebruikelijk is) en de
bijdrage ziektekostenverzekering voor elke medewerker (kostenverhogend en kan
onderhandelingspositie VNG voor het bedingen van collectieve premiekorting verminderen). In de
afweging van het totale onderhandelingsresultaat zijn deze zaken geen breekpunt voor de afweging om
al dan niet in te stemmen met het principe akkoord. Temeer omdat binnen het totaal pakket daarmee
ook voor de werkgever belangrijke zaken zijn binnengehaald zoals het niet stapelen van de
ontslagvergoeding en transitievergoeding en het algemeen verbindend verklaren van de cao bij
invoering Wnra per 1 januari 2020.
Gelet op de evenwichtigheid van het principeakkoord en het recht doen aan de uitdagingen van de
gemeenten en de bijdrage van medewerkers daaraan, wordt uw college voorgesteld in te stemmen met
het principeakkoord.

Beoogd effect
Instemmen met het principeakkoord betekent voor de werkgever over de periode 2019-2020
duidelijkheid en zekerheid komt over de financiële ontwikkelingen vanuit de cao. Daarnaast wordt door
in te stemmen met het principeakkoord steun gegeven op het door de VNG als collectieve
belangenbehartiger bereikte onderhandelingsresultaat.

Argumenten voor
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Per onderdeel is beschreven hoe dit past binnen bestaand beleid en wat dit voor Almelo betekent. Hier
wordt naar verwezen.

Kanttekeningen
De loonparagraaf is in zijn financiële uitwerking fors.
Kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij de werkgeversbijdrage aan de vakbonden (vanuit
principiële overwegingen hoewel marktconform) en de bijdrage ziektekostenverzekering voor elke
medewerker (kostenverhogend en kan onderhandelingspositie VNG voor bedingen collectieve
premiekorting verminderen).

Alternatieven
Niet instemmen met het principeakkoord.
Kanttekeningen kunnen immers worden geplaatst bij de werkgeversbijdrage vakbonden (vanuit
principiële overwegingen hoewel marktconform) en de bijdrage ziektekostenverzekering
(kostenverhogend en kan onderhandelingspositie VNG voor bedingen collectieve premiekorting
verminderen).

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht
Op het gebied van HRM kent het resultaat kansen op het gebied van aantrekkelijk werkgeverschap,
vitaliteit en landelijke harmonisatie van verlof.
Voor Almelo is het structurele effect in 2019 1,5 miljoen euro en in 2020 1,4 miljoen euro. Feitelijk
betekent de uitwerking van dit akkoord een verhoging met 2,9 miljoen euro. De financiële implicaties
zullen, na vaststelling, mee worden genomen in een tussenrapportage 2019 en in de begroting 2020
worden verwerkt
In de begroting 2019 en meerjarenraming is met de stelpost looncompensatie rekening gehouden met
een cao-aanpassing

Uitvoering
Het instemmen en afwijzen van het principeakkoord kan digitaal waarbij de gemeentesecretaris daartoe
een reactiemogelijkheid heeft gekregen. De uiterste datum is 6 september 2019.

Bijlagen
Het principeakkoord Cao Gemeenten 2019-2020.

Procesinformatie
Intern overleg
Overleg heeft plaatsgevonden tussen HRM en Financiën

Afstemming met portefeuillehouder
Portefeuillehouder is akkoord met het voorstel

Directie-advies
Positief
B&W voorstel standaard

Communicatie over het besluit
Regulier via openbaar iBabs.
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1 C0.1 BW (7205) wijziging locatie aanwijzingsbesluit commerciële seizoenstandplaats Koornmarkt.pdf

Raadsvergadering:
Registratienummer:

Naam: A.A.J.M. Roosendaal
Datum: 24 juli 2019
Team/teamonderdeel: UF Advies- en Projectbureau/Advies
Telefoonnummer: 541025

Collegevoorstel
Onderwerp
Advies
Is er een uiterste behandeldatum?
Hoofdopgave
Portefeuillehouder
Openbaar
Raadsvoorstel of raadsbrief

wijziging locatie aanwijzingsbesluit
commerciële seizoenstandplaats Koornmarkt
Bespreekstuk
Ja, 17 september 2019
A. Maathuis
Openbaar
n.v.t.

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
Al vele jaren wordt in de maanden oktober, november en december een commerciële
seizoenstandplaats ingenomen op de Koornmarkt te Almelo voor de verkoop van oliebollen. Brandweer
Twente heeft aangegeven dat de huidige locatie niet voldoet aan nieuwe voorschriften die de wet, in
het kader van de brandveiligheid, stelt voor het innemen van standplaatsen met bak- en braadwagens.
In overleg met de vergunninghouder, omliggende winkeliers en Stichting Almelo Promotie is een andere
locatie op het plein gevonden die wel aan deze eisen tegemoet kan komen.

Voorgesteld besluit
1. Op grond van artikel 5:18 van de Algemeen Plaatselijke Verordening de locatie van de vaste
commerciële seizoenstandplaats op de Koornmarkt, aangewezen door het college op 5 juni 2012,
te wijzigen zoals aangeduid in het bijgevoegde aanwijzingsbesluit (Intern/68632).

Inleiding
Jaarlijks wordt op de Koornmarkt met een verkoopwagen een commerciële seizoenstandplaats
ingenomen voor het bakken en verkopen van oliebollen. Brandweer Twente heeft ons erover
geïnformeerd dat de huidige locatie niet voldoet aan de voorschriften van het Besluit brandveilig gebruik
en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP). Het gaat dan om de voorschriften die hierin zijn
opgenomen voor het innemen van standplaatsen met bak- en braadwagens en de afstand die in acht
genomen moet worden van de bebouwing. De afstand die voor de wagen van de huidige
vergunninghouder, de heer P. Benner, geldt (minimaal 5 meter) kan op de huidige locatie niet gehaald
worden. Het kan daar ook niet passend gemaakt worden (onder andere in verband met de bomen die
daar op het plein staan).
In overleg met de vergunninghouder hebben wij een andere locatie kunnen vinden op het plein (ter
hoogte van het winkelpand van de Hema) die wel tegemoet komt aan de eisen van het BGBOP. Deze
locatie is afgestemd met de omliggende winkeliers én met Stichting Almelo Promotie (SAP) in verband
met de evenementen die in deze periode plaats vinden. Voordat tot vergunningverlening voor deze
locatie kan worden overgegaan dient uw college deze aan te wijzen op grond van het bepaalde in
artikel 5:18 van de APV.
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Beoogd effect
Dat de vergunninghouder zijn vaste commerciële seizoenstandplaats (elders) op de Koornmarkt in kan
blijven nemen.

Argumenten voor
1.1

De locatie is getoetst en akkoord bevonden voor standplaatsinname

De locatie is op haalbaarheid onderzocht en getoetst. Alle betrokken disciplines (politie, economische
zaken, ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en vervoer, en Brandweer Twente) hebben de locatie
geschikt bevonden voor standplaatsinname.
1.2

Omliggende winkeliers en Stichting Almelo Promotie kunnen zich vinden in de gewijzigde locatie

Tot en met 2018 stond de standplaatshouder op de Koornmarkt ter hoogte van de doorgang naar de
Passage. Menig winkelier aan het plein en de Passage was hier minder gelukkig mee omdat het zicht op
panden werd geblokkeerd. Bij de voorgenomen nieuwe locatie op het plein speelt dit veel minder. Alle
omliggende winkeliers en horecaexploitanten zijn over dit voornemen geïnformeerd. Zij kunnen zich
vinden in de voorgestelde locatie en waren over het algemeen vrijwel allemaal positief hierover.
Tevens heeft afstemming met SAP plaats gevonden omdat er evenementen op dit plein plaats vinden.
De verwachting is dat de standplaats, zoals voorheen de praktijk bij evenementen, daarbij inpasbaar is
of - indien dit niet mogelijk is - tijdelijk een andere locatie kan worden ingenomen. Wanneer inpassing of
een andere locatie niet mogelijk is, dan kan de standplaats niet worden ingenomen. Hiervoor wordt
geen compensatie geboden. De vergunninghouder is hierover ingelicht.
1.3

Vergunninghouder kan standplaats op het plein behouden

Door omstandigheden buiten de invloedssfeer van de vergunninghouder - wijziging van wetgeving –
kan deze na vele jaren zijn huidige standplaats niet meer innemen. Gelet hierop hebben wij ons
ingespannen om hem een zo goed mogelijk alternatief te bieden. Dit is gelukt, ook tot tevredenheid van
de winkeliers die de huidige standplaatslocatie minder geschikt vonden.

Kanttekeningen
1.1

Mogelijke klachten over de standplaats

Gelet op de branche waarin wordt gehandeld (oliebollen) kunnen mogelijk klachten ontstaan over geur.
Indien dit aan de orde is, dan kan dit met een goed werkende ontgeuringsinstallatie worden tegen
gegaan. De kans op klachten wordt echter niet groot geacht. Op de huidige locatie waren namelijk ook
nagenoeg geen klachten over geurhinder en de beoogde locatie bevindt zich op korte afstand daarvan.
1.2
Er kan bezwaar en beroep worden aangetekend
Ondanks dat de voorgenomen wijziging van de locatie is afgestemd met direct belanghebbenden
bestaat de mogelijkheid dat hiertegen bezwaar wordt gemaakt.

Alternatieven
Het alternatief is om geen medewerking te verlenen aan het aanwijzen van een andere locatie voor het
innemen van de standplaats op het plein. Tegenover de vergunninghouder is dit echter niet redelijk
omdat hiervoor geen zwaarwegende redenen bestaan.

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht
n.v.t.

Uitvoering
Na aanwijzing van de standplaatslocatie en verlening van de daarvoor benodigde vergunning, kan de
nieuwe locatie op de Koornmarkt vanaf oktober 2019 worden ingenomen.

Bijlagen
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aanwijzingsbesluit commerciële standplaatslocaties (Documenten Intern/68632)
bijlage behorende bij aanwijzingsbesluit commerciële standplaatslocaties (Documenten
Intern/68633)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesinformatie
Intern overleg
Uit overleg met diverse betrokkenen is naar voren gekomen dat de beoogde locatie op de Koornmarkt
geschikt is voor het innemen van een standplaats.

Afstemming met portefeuillehouder
Het voorstel is besproken met de betrokken portefeuillehouder en akkoord bevonden.

Directie-advies
B&W voorstel standaard

Communicatie over het besluit
Regulier via openbaar iBabs.
Publicatie in het digitale gemeenteblad is noodzakelijk om het aanwijzingsbesluit in werking te laten
treden.
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1 C3.1 BW (7188) Almelo's klimaat in stroomversnelling.pdf

Raadsvergadering:
Registratienummer:

Naam: M. Roordink
Datum: 19 augustus 2019
Team/teamonderdeel: ADV Advies
Telefoonnummer: 541451

Collegevoorstel
Onderwerp
Advies
Is er een uiterste behandeldatum?
Programma
Portefeuillehouder
Openbaar
Raadsvoorstel of raadsbrief

Almelo's klimaat in stroomversnelling
Bespreekstuk
Nee
Duurzaamheid en Binnenstad
Van Mierlo en Van Rees
Openbaar
n.v.t.

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
Het klimaat verandert en het is een grote uitdaging om ook de binnenstad en directe omgeving van
Almelo klimaatrobuust te krijgen. Almelo heeft hiervoor subsidie aangevraagd bij het Rijk en deze is
gehonoreerd. Deze subsidie wordt ingezet om samen met alle betrokkenen een kansendialoog te voeren
en uiteindelijk te komen tot een breed gedragen uitvoeringsprogramma van klimaatmaatregelen. De
werkzaamheden dragen bij aan het aanjagen van de strategische doelen van het programma
Duurzaamheid en het programma Binnenstad.

Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van het voor de subsidieaanvraag ingediende plan van aanpak
“procesondersteuning klimaatadaptie Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)” (zie bijlage 1).
2. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden het project “Almelo’s klimaat in stroomversnelling” in
te stellen voor een bedrag van € 240.000.
3. In het vervolg op de subsidieaanvraag ook de uitvoering van het plan van aanpak samen uit te
voeren met Stichting Bomenstad Almelo, Duurzaam Netwerk Almelo en waterschap Vechtstromen.
4. De van het Rijk verkregen subsidie van € 84.000 in te zetten voor dit project.
5. De overige middelen voor € 100.000 te dekken uit “IGOP 2019 onvoorzien blauw”, € 21.000 uit
“IGOP 2019 afkoppelen diversen”, € 25.000 uit programma Duurzaamheid en € 10.000 uit
programma Binnenstad.

Inleiding
Op 26 maart 2019 is door het college besloten om bij het Rijk subsidie aan te vragen voor het werken
aan de klimaatopgave voor de binnenstad en de directe omgeving (BenW1906941). Voor de
subsidieaanvraag is vervolgens een plan van aanpak opgesteld welke op 29 maart 2019 is ingediend.
Het Rijk heeft deze subsidie-aanvraag gehonoreerd en voor het uitvoeren van de werkzaamheden een
subsidie verstrekt van € 84.000.
Deze B&W-nota gaat over het instellen van het project “Almelo’s klimaat in stroomversnelling”. Via dit
project worden de werkzaamheden uitgevoerd volgens het ingediende plan van aanpak voor de
subsidie-aanvraag. De werkzaamheden sluiten naadloos aan bij het programma Duurzaamheid en het
programma Binnenstad.
De ervaringen die we met dit project in de binnenstad en directe omgeving opdoen en de hulpmiddelen
die we ontwikkelen worden na dit project uitgerold over de gehele stad.
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Beoogd effect
Het versnellen van het proces voor het maken van afspraken met alle betrokkenen over werken aan
klimaatadaptie (kansendialoog), het gezamenlijk prioriteren van maatregelen en het komen tot een
uitvoeringsagenda.
Klimaat is ook een belangrijk onderdeel binnen het programma Duurzaamheid en met dit project zullen
we het programma ondersteunen en extra aanjagen. De werkzaamheden zijn opgenomen in het
vastgestelde programma Duurzaamheid.
Samenwerken is een belangrijk onderdeel binnen het programma Binnenstad en met dit project dragen
we daar aan bij.

Argumenten voor
2.1 Werkzaamheden passen binnen het ingezet beleid
De werkzaamheden sluiten naadloos aan op het programma Duurzaamheid. Als strategisch doel voor
het programma Duurzaamheid is genoemd: Almelo is groener, schoner en beter voorbereid op en
bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering
 In 2022 is de openbare ruimte in Almelo schoner met meer (functioneel en natuurlijk) groen en
meer open water van goede kwaliteit.
 In 2022 is de openbare ruimte in Almelo beter voorbereid op en bestand tegen wateroverlast en
hittestress.
De werkzaamheden zijn opgenomen in of sluiten naadloos aan op deze doelen en de beoogde
werkzaamheden die we gaan uitvoeren binnen het programma Duurzaamheid. Het gaat om meer groen,
meer water en minder stenen. Vooral meer groen en minder stenen zijn zeer effectief als
klimaatmaatregel.
De werkzaamheden dragen ook deels bij aan doelstellingen van het programma Binnenstad:
 In 2022 is de binnenstad van Almelo aantrekkelijker, veiliger en gastvrijer met betere
parkeermogelijkheden
 In 2022 is er een betere samenwerking tussen partners in de binnenstad.,
In het plangebied worden ook reguliere onderhoudswerkzaamheden (IGOP) uitgevoerd. Bij het
uitwerken/plannen van de klimaatwerkzaamheden zullen deze op de IGOP-werkzaamheden worden
afgestemd.
2.2 Werkzaamheden sluiten aan bij de afspraken die overheden hebben gemaakt in het Deltaplan en
waaraan de gemeente Almelo zich ook heeft gecommitteerd.
In het Nationaal Bestuursakkoord Klimaatadaptie van 2018 is afgesproken dat elke gemeente deze
werkzaamheden uiterlijk in 2020 heeft uitgevoerd. Met dit project geven we daar invulling aan.
3.1 Partners zijn onderdeel van de aanvraag
Een subsidievoorwaarde is dat er partners nodig zijn. De aanvraag is samen met Stichting Bomenstad
Almelo, Duurzaam Netwerk Almelo en het waterschap Vechtstromen ingediend. Samen met deze
partners zal het project worden uitgevoerd.
4.1 Subsidie is gekoppeld aan plan van aanpak
Door het Rijk is als voorwaarde voor de subsidie aangegeven dat de werkzaamheden conform het
ingediende plan van aanpak uitgevoerd moeten worden.
5.1 Cofinanciering
Een cofinanciering van minimaal 50% is een subsidievoorwaarde. De werkzaamheden maken ook
onderdeel uit van het door de Raad vastgestelde verbrede gemeentelijke rioleringsplan 2016 t/m 2020
(vGRP). In het vGRP is geld gereserveerd voor onderhoudswerkzaamheden, voor klimaatbewust
ontwerpen en Klimaat Actieve Stad. Dit zijn reguliere werkzaamheden die onder de voorwaarden van
de subsidie vallen en ingezet mogen worden als cofinanciering. Het is dus logisch om vanuit het vGRP
bij te dragen aan dit project.
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Het project draagt bij aan de doelstellingen van het programma Duurzaamheid en het programma
Binnenstad. Beide programma-managers zijn direct betrokken in het project en beide programma’s
dragen ook financieel bij. De bedragen zijn afgestemd met beide programma-managers en ze zijn beide
akkoord.

Kanttekeningen
2.1 Relatie met andere projecten
Er is veel gaande in onze binnenstad. Om te zorgen voor een goede afstemming met andere lopende
zaken hebben we het project direct gekoppeld aan het programma Duurzaamheid en het programma
Binnenstad. Hierdoor zullen we eventuele overlappingen zoveel mogelijk beperken, maar deze kunnen
niet geheel worden voorkomen. Afstemming met andere lopende zaken is een belangrijk aandachtspunt
binnen het project.

Alternatieven
Er is op 26 maart 2019 door het college besloten om de subsidie aan te vragen. Een alternatief is om
het project niet uit voeren en de subsidie terug te laten vloeien naar het Rijk.

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht
De kosten voor het totale project zijn € 240.000 en worden als volgt gedekt:
- Subsidie van het Rijk (DPRA): € 84.000
- IGOP 2019 onvoorzien blauw: € 100.000
- IGOP 2019 afkoppelen diversen: € 21.000
- Programma Duurzaamheid: € 25.000
- Programma Binnenstad: € 10.000
Er is sprake van lastenuitzetting ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019. Deze lastenuitzetting
wordt gedekt door een specifieke subsidie van het Rijk en heeft dan ook geen invloed op het
(financiële) herstel van het eigen vermogen. Bij het ambtelijk vooroverleg voor de B&W-nota
(BenW1906941) is aangegeven dat ten aanzien van de goedkeuring door GS geen problemen worden
verwacht. De formele toetsing door GS vindt achteraf plaats op basis van een door de raad
vastgestelde begrotingswijziging.

Uitvoering
De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats t/m december 2020. Er is zowel interne als externe
capaciteit nodig. De interne capaciteit is beschikbaar binnen het team Advies en Projecten van
Uitvoering Fysiek en het team Advies van de Adviespool. Voor de rol van procesmanager/motivator/
aanjager wordt externe capaciteit ingehuurd en dit valt binnen het budget.

Bijlagen
Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:
1. Pva_procesondersteuning_regionale_versnelling 1.0 (incl handtekeningen.pdf (onder
registratienummer 02intern-68694)
2. 68694_3.MSG – Toekenning subsidie (onder registratienummer 02intern-68694)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesinformatie
Intern overleg
Dit voorstel is opgesteld in overleg met de programmamanager Duurzaamheid, de programmamanager
Binnenstad en met medewerkers van de Adviespool en Uitvoering Fysiek.

Afstemming met portefeuillehouder
Dit voorstel is akkoord bevonden door de portefeuillehouder Van Mierlo (Duurzaamheid). Vanwege het
zomerreces en met het oog op de planning van de werkzaamheden is op ambtelijk niveau afgestemd
met het programma Binnenstad en heeft afstemming met wethouder Van Rees nog niet
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plaatsgevonden. Wel is hij betrokken bij (en heeft hij ingestemd met) de subsidieaanvraag die hieraan
vooraf is gegaan.

Directie-advies
De subsidie-aanvraag is in nauw overleg met de adjunct-directeur afgestemd. Deze B&W-nota gaat over
uitvoering van de werkzaamheden conform de subsidie-aanvraag.
B&W voorstel standaard

Communicatie over het besluit
Regulier via openbaar iBabs.
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Collegevoorstel
Onderwerp
Advies
Is er een uiterste behandeldatum?
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Portefeuillehouder
Openbaar
Raadsvoorstel of raadsbrief

participatieplan Omgevingsvisie Almelo
Bespreekstuk
Programma Omgevingswet
E.J.F.M. van Mierlo
Openbaar
Raadsbrief

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
De gemeente Almelo wil in gesprek met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties over een
gemeenschappelijke visie voor de (fysieke) omgeving van Almelo, de Omgevingsvisie. Deze
omgevingsvisie moet een visie zijn van de mensen in de stad en in de dorpen. Dialoog en
samenwerking staan daarbij centraal. Het eindproduct is een visie van gemeente en samenleving.
In het voorliggend participatieplan wordt de participatie aanpak van de omgevingsvisie beschreven.
Beschreven wordt welke stappen moeten worden doorlopen en wat de aanpak is voor iedere stap.
Uitgangspunt daarbij is dat we steeds in gesprek gaan met mensen over zaken die hen echt raken.

Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met de in het Participatieplan omgevingsvisie Almelo genoemde processtappen.
2. Het bij dit voorstel behorende Participatieplan omgevingsvisie Almelo (nr. Intern: 68899) vast te
stellen.
3. Fase 1 van de procesplanning (Verkennen en Inventariseren) hiermee af te sluiten en door te
gaan fase 2 (Verdiepen en Verbinden).
4. Conform het vastgestelde inkoopbeleid, onderhands enkelvoudig, Communicatiebureau SIR
opdracht te verstrekken voor het begeleiden/ondersteunen van het participatieproces
omgevingsvisie Almelo, voor een bedrag van € 85.000, -.
5. De kosten van het participatieproces te dekken uit de bij de begroting 2019 voor de
ontwikkeling van de omgevingsvisie beschikbaar gestelde middelen, kostenplaats
projectnummer 39811215 (extern advies).
6. De raad te informeren door middel van een raadsbrief, nr. Raad nr. 5614.

Inleiding
De gemeente Almelo wil in gesprek met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties over een
gemeenschappelijke visie, voor de (fysieke) omgeving van Almelo, de Omgevingsvisie. De
omgevingsvisie moet een visie zijn van de mensen in de stad en in de dorpen. Dialoog en
samenwerking staan daarbij centraal. Het eindproduct is een visie van gemeente en samenleving.
Relatie programma Omgevingswet
In het vastgestelde ambitiedocument Omgevingswet wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe wij
aankijken tegen de invoering van de wet, welke kansen wij hierbij zien, hoe wij denken deze te kunnen
benutten en welke stappen daartoe gezet kunnen worden. Aangegeven is hoe we denken om te gaan
met aspecten als participatie en communicatie, dienstverlening, houding en gedrag en de
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digitaliseringsopgave. Dit onder meer in relatie tot de op te stellen instrumenten als de omgevingsvisie
en het omgevingsplan.
De grootste verandering in de Omgevingswet is de verandering van cultuur, onderlinge samenwerking,
houding en gedrag van alle betrokkenen. Dit vraagt om een betekenisvol proces. We gaan door middel
van experimenten en pilots ontwikkelen en ontwerpen. Door met elkaar te doen leren we.
Participatieplan omgevingsvisie
In het voorliggend participatieplan wordt de participatie aanpak van de omgevingsvisie beschreven.
Beschreven wordt welke stappen moeten worden doorlopen en wat de aanpak is voor iedere stap.
Uitgangspunt daarbij is dat we steeds in gesprek gaan met mensen over zaken die hen echt raken.
In een politiek beraad op 2 juli 2019 is het concept participatieplan besproken met de raad. Dit politiek
beraad heeft geleid tot een bevestiging van de opzet van de voorgenomen participatieaanpak.
Wij stellen voor het participatieplan zoals bijgevoegd, vast te stellen en op te nemen in de
omgevingsvisie.

Beoogd effect
De Omgevingswet verplicht gemeenten, provincies en het rijk tot het opstellen van een omgevingsvisie.
Er moet sprake zijn van een integrale visie, waarin ontwikkelingen op allerlei vlak met elkaar worden
samengevoegd en verbonden. Met de vaststelling van dit participatieplan wordt de wijze waarop
stakeholders worden betrokken, vastgelegd.

Argumenten voor
1.1 Participatie zorgt voor betrokkenheid en draagvlak
De omgevingsvisie is een integrale visie, die participatief, in verschillende rondes met verscheidene
partners, tot stand komt. Er is sprake van een veranderende rol van de overheid: er wordt aansluiting
gezocht bij initiatieven uit de samenleving. De omgevingsvisie biedt de gelegenheid om ervaring op te
doen met nieuwe vormen van overheidsparticipatie en het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak.
Hierdoor kan ervoor worden gezorgd dat het geen beleidsvisie wordt van het bestuur, maar van de
inwoners en de samenleving. Dus niet het vooraf opleggen van regels van bovenaf, maar sturen op
hoofdlijnen in gesprek met de samenleving. Voor de overheden moet sprake zijn van een andere
houding naar inwoners en bedrijven met initiatieven. Het ‘ja, mits’-principe in plaats van het ‘nee,
tenzij’-principe.
Door de omgevingsvisie samen met de mensen in de stad en de dorpen op te stellen zullen mensen zich
betrokken voelen bij de toekomst van hun leefomgeving en de stad.
1.2 De omgevingsvisie geeft inzicht hoe om te gaan met verschillende thema’s
De omgevingsvisie van Almelo gaat over vele verschillende thema’s, zoals wonen, zorg, veiligheid,
mobiliteit, cultuur, economie, duurzaamheid en leefbaarheid. De thema’s zullen in samenhang met
elkaar worden uitgewerkt. De omgevingsvisie maakt inzichtelijk of een initiatief in een bepaald gebied
wel of niet haalbaar is. De thema’s zullen in samenhang met elkaar worden uitgewerkt.
3.1 Dit voorstel vloeit voort uit voorgaande besluitvorming
Bij besluit van 17 juli 2018 heeft het college ingestemd met het implementeren van de eerste fase van
het plan van aanpak. Het voorliggende participatieplan is een nadere uitwerking van fase één en geeft
richting aan de volgende fasen.
4.1 Ten behoeve van het participatieproces wordt externe expertise gevraagd die intern niet aanwezig
is.
De Omgevingswet vraagt om een andere houding en ander gedrag van de overheid. Almelo kiest ervoor
een omgevingsvisie te maken in dialoog en samenwerking met de mensen in de stad en de dorpen.
Deze nieuwe manier van werken vraagt om ondersteuning van deskundigen.
4.2 Er wordt voortgeborduurd op de samenwerking in het voortraject.
Bureau SIR heeft ons begeleid/getraind in het proces om te komen tot een participatieplan. Het
voordeel hiervan is dat niet opnieuw hoeft te worden begonnen met de kennismaking tussen partijen.
We kunnen ‘verder’ werken.
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5.1 Er zijn geen extra middelen nodig voor het ontwikkelen van de omgevingsvisie
Bij de begroting 2019 is een budget van € 355.000, - beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van
een omgevingsvisie. Dit voldoende om de kosten hiervoor te dekken.
6.1. De raad wordt meegenomen in het proces
De raad wordt actief betrokken in het participatieproces.

Kanttekeningen
1.1 Door de veranderende rol van de overheid wordt en andere houding en ander gedrag van
medewerkers, college en raad gevraagd.
Door de veranderende rol van de overheid wordt van medewerkers, college en raad een andere houding
en ander gedrag gevraagd, open staan voor initiatieven uit de samenleving.
1.2 Medewerkers moeten in de gelegenheid gesteld worden een bijdrage te leveren aan de
omgevingsvisie.
Omdat met de provincie de afspraak is gemaakt dat Almelo op zo kort mogelijke termijn een
omgevingsvisie vaststelt, vraagt dit proces om een forse personele inzet in een relatief korte periode.
Dit betekent dat medewerkers vrij gemaakt moeten worden om hun bijdrage te leveren.

Alternatieven
Door de afspraak die provincie en gemeente hebben gemaakt in het kader van het Ontwikkelperspectief
Almelo, is het geen alternatief om op dit moment geen omgevingsvisie te maken.

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht
Bij de begroting 2019 zijn incidentele middelen (€ 355.000,-) beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen
van de omgevingsvisie. De uitvoering van het participatieplan om te komen tot een omgevingsvisie past
binnen dit budget, kostenplaats projectnummer 39811215 (extern advies).

Uitvoering
De vraag is: hoe krijgen we maatschappelijk draagvlak? De participatie voor de omgevingsvisie in zijn
geheel vraagt om een goed uitgedacht plan en ervaring met participatie.
Dat is de reden waarom we in het proces om te komen tot het participatieplan, communicatiebureau
SIR hebben gevraagd ons daarin te adviseren en te ondersteunen. Dit bureau heeft veel ervaring met
participatie processen (bijv. omgevingsvisie Deventer). Het proces van ontwikkeling van een
omgevingsvisie op een participatieve manier is voor ons een leertraject. Een alternatief zou kunnen zijn
om zelf kennis en kunde in te kopen via opleidingsinstituten. Een deel van de uren van SIR kan
aangemerkt worden als opleidingsuren.
Dit participatieproces zal onderdeel gaan uitmaken van de Omgevingsvisie. Tevens zal een aanpak voor
de toekomst voor het betrekken van de omgeving bij initiatieven in de visie worden beschreven.
Op ons verzoek heeft SIR een voorstel gedaan om samen met ons dit plan uit voeren. Uitgangspunt
daarbij is dat wij zoveel mogelijk zelf doen om te leren. SIR heeft een offerte uitgebracht van
€ 85.000, -. Wij stellen voor om, conform het inkoopbeleid, de opdracht te verstrekken aan SIR. Dit is
mogelijk omdat wij in het verleden niet eerder met SIR gewerkt hebben, het is een willekeurige partij
die resultaten in andere gemeenten heeft bereikt die overeenkomen met de wens die Almelo heeft ten
aanzien van de participatieaanpak voor de Omgevingsvisie.
Het integrale kader is de basis van de omgevingsvisie. Om samen met de omgeving te komen tot dit
kader worden vijf gespreksrondes georganiseerd. Elke gespreksronde levert input op voor de volgende
ronde.

Wat moet er gebeuren?
Onderstaand de werkzaamheden die we voor ons zien in de uitvoering:
1. Inrichten participatiewerkgroep
2. Opzetten basisinformatie
3. Contact met publieksgroepen
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4.
5.
6.
7.

Gespreksrondes organiseren
Terugkoppeling
Schrijven en opmaken omgevingsvisie
Besluitvorming gemeente

Planning
Onderstaand een grove planning voor de gespreksrondes. In de planning is ook opgenomen een
terugkoppeling aan de raad en een politiek beraad over omgevingsvisie. Deze planning is aan de raad
voorgelegd tijdens een politiek beraad op 2 juli 2019.
Wat
Politiek beraad over Participatieplan
Vaststellen participatieplan door college
Gespreksronde 1: Publieksgroepen informeren
Gespreksronde 2: In gesprek over ambities
Terugkoppeling raad: uitkomsten 2 gespreksrondes
Gespreksronde 3: In gesprek over gebieden
Gespreksronde 4: In gesprek over initiatieven
Gespreksronde 5: Commitment op de omgevingsvisie
Politiek beraad over concept omgevingsvisie
Omgevingsvisie is vastgesteld door de raad

Wanneer
2 juli 2019
augustus 2019
september 2019
september-oktober 2019
oktober-november 2019
november 2019 - januari 2020
februari - april- 2020
juni - juli- 2020
juli 2020
September 2020

Bijlagen
Participatieplan Omgevingsvisie Almelo, nr. INT. 68899
Raadsbrief nr. Raad: 5614
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesinformatie
Intern overleg
Overleg heeft plaatsgevonden met de programmamanager Omgevingswet, tevens ambtelijk
opdrachtgever omgevingsvisie.

Afstemming met portefeuillehouder
Afstemming over dit voorstel met de portefeuillehouder heeft plaatsgevonden. De portefeuillehouder is
akkoord met het voorstel.

Directie-advies
B&W voorstel standaard

Communicatie over het besluit
Regulier en een persbericht.
De raad wordt door middel van een raadsbrief geïnformeerd.
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Gemeente Almelo

Raadsbrief ter informatie

Postadres:
Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Aan de raad van de gemeente Almelo
Doorkiesnummer
541439

Behandeld door
D. Oegema

Datum
3 september 2019

Onderwerp
Participatieplan Omgevingsvisie Almelo

Geachte raadsleden,
Door middel van deze raadsbrief delen wij u mee dat wij in onze vergadering van 3 september jl. het
Participatieplan Omgevingsvisie Almelo hebben vastgesteld.
De omgevingsvisie moet een visie zijn van de mensen in de stad en in de dorpen. Dialoog en
samenwerking staan daarbij centraal. Het eindproduct is een visie van gemeente en samenleving.
Tijdens een politiek beraad op 2 juli jl. hebben wij u geïnformeerd over de participatieaanpak
Omgevingsvisie en de daarbij behorende planning voor het participatieproces zoals beschreven in het
plan. Het politiek beraad heeft geleid tot een bevestiging van de aanpak.
Het participatieplan gaat uit van vijf gespreksrondes die leiden tot de vaststelling van de
Omgevingsvisie in november 2020.
Het vastgestelde Participatieplan Omgevingsvisie Almelo kunt u terugvinden op iBabs.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris,
de burgemeester,

F.W. van Ardenne
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A.J. Gerritsen

