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Behandeling Perspectiefnota 

 

Op donderdag 29 juni is de hele dag door de raad vergaderd over de perspectiefnota, het 
stuk dat richting geeft voor de in het najaar te behandelen begroting 2018. Voorafgaand aan 
de behandeling is een algemene beschouwing ingediend. Deze is terug te vinden op onze 
site. 

Enkele belangrijke gespreksonderwerpen: 
* deelname aan de Agenda voor Twente. Voor lag een principebesluit tot deelname en de 
financiering afhankelijk te maken van de verkoop van de aandelen van Twence. Wij wilden 
die bron van financiering ruimer maken, bijvoorbeeld mogelijk ook uit verkoop aandelen 
Enexis. De raad kregen we daar niet in mee. Sterker nog: de meerderheid stemde voor een 
amendement om deelname aan allerlei voorwaarden te laten voldoen. Dat vonden wij weer 
te beperkend. 
* Klijnsma-gelden. Almelo krijgt van het Rijk zo’n 0,5 miljoen aan Klijnsma gelden bedoeld 
voor armoedebestrijding onder kinderen. Vanuit het provinciale toezicht op de Almelose 
financiën is niet toegestaan deze middelen als extra te gebruiken voor armoedebeleid, 
omdat Almelo al tekort komt op het armoedebeleid. Een in meerderheid 
aangenomen amendement draagt het college op het geld toch te gebruiken voor waar het 
bedoeld is. D66 vond het ook jammer dat het college de Klijnsma-gelden niet wilde 
gebruiken voor de armoedebestrijding onder kinderen, maar  wij hadden onze twijfels over 
het amendement. Het betekent namelijk dat de gemeente moet bezuinigen op andere taken 
in het sociaal domein (bijstand, WMO, jeugdzorg). Wij kunnen met de uitkomst leven, ook al 
zal niet makkelijk worden om die bezuinigingen te vinden. Het college moet daarvoor bij de 
begroting met een voorstel komen. 
* (Mede) door ons ingediende moties die wel een meerderheid haalden waren voorstellen 

voor gasloze wijken en een voorstel tot verbetering van de informatievoorziening 

vrijwilligersverzekering. 



Stemmen voor lijsttrekker 

U kunt nog deelnemen aan de interne stemming voor de lijsttrekker voor de 

gemeenteraadsverkiezingen 2018 en wel tot en met 7 juli. Op 23 juni j.l heeft u hiervoor een 

uitnodigingsmail met stemcode ontvangen. Zoals bekend is er één kandidaat: de huidige 

fractievoorzitter Jeroen Wiertz. 

In gesprek met 

        

Op 24 juni gingen overal in het land D66-ers de straat op om met burgers in gesprek te gaan. 

Ook in Almelo zijn de raadsleden in de binnenstad aanwezig geweest om gesprekken te 

voeren. Een veel gehoord geluid was dat men graag ziet dat de leegstand in de binnenstad 

wordt aangepakt. 

Ledenbijeenkomst voorbereiding verkiezingsprogramma 

Op woensdagavond 19 juli a.s. wil de fractie met de leden in gesprek over ons komende 

verkiezingsprogramma. Een breed gedragen programma is van groot belang! Graag zien we 

u om 20 uur in wijkcentrum ’t Dok, Sumatraplein 1.  

Bedrijfsbezoek VDL 

Het eerder aangekondigde bedrijfsbezoek aan het bedrijf VDL zal plaatsvinden op donderdag 

20 juli, vanaf 15 uur. Belangstellenden die mee willen kunnen zich aanmelden bij Ton de 

Bruijn. 

 

Deze nieuwsbrief is de laatste voor het zomerreces. De volgende verschijnt in september. 

Wilt u reageren op de nieuwsbrief, neem dan contact op met de fractiesecretaris, Ton de Bruijn via 

anton.g.de.bruijn@planet.nl     www.almelo.d66.nl 
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