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Kandidaten voor lijst raadsverkiezingen maart 2018 

Voor de kandidatenlijst hebben zich voor een verkiesbare plaats gekandideerd de huidige 
raadsleden Martin Mulder en Gerrit Stam, Henk Huisman, Jeffrey Khan en Nejat Sucu. 
Voor een niet-verkiesbare plaats hebben zich aangemeld: Ton de Bruijn, Max Christen, 
Rineke Gieske, Ruud van der Kolk en Peter Visser. In totaal zal de lijst dus 11 leden bevatten. 
Begin november krijgen alle leden een kandidatenoverzicht en op 8 november kunt u met de 
kandidaten in gesprek tijdens een ledenbijeenkomst (zie verderop in deze nieuwsbrief). 
Tussen 10 en 24 november vindt de e-voting plaats. 
 

Raadsvergadering 10 oktober 

Tijdens deze vergadering is voor de tweede keer gestemd over onze motie “medicinale 

wiet”. Nu haalde de motie net geen meerderheid. Op onze site staat een stukje over dit 

onderwerp. 

Verder was er (weer) flinke discussie over de zogeheten Klijnsma-middelen. Almelo krijgt 

extra middelen van het Rijk voor kinderen in achterstandssituaties. Omdat Almelo onder 

financieel toezicht staat van de provincie en tekorten heeft op de minimamiddelen moet zij 

met de extra middelen eerst de tekorten aanzuiveren. Bij de perspectiefnota heeft de 

gemeenteraad met steun van D66 een amendement aangenomen waardoor de Klijnsma-

middelen in 2018 voor kinderen in armoede uitgegeven moeten worden. Tijdens de 

raadsvergadering is een amendement aangenomen om dit ook voor 2017 te doen. D66 heeft 

hier tegen gestemd. Het is nu al oktober en  er is weinig ruimte meer om bij te sturen in her 

sociaal domein. Het amendement betekent daarom een financieel gat van 4 ton. Bovendien 

komt ook de rest van het sociaal domein deels ten goede aan kinderen, denk aan de 

jeugdzorg en vouchers waarmee kinderen kunnen sporten. 

Discussie organisatieverandering 

De burgers in Almelo hebben blijkens onderzoeken weinig vertrouwen in de gemeente. Daar 

wil het college wat aan doen. Door de organisatie anders te organiseren (project gericht en 

met wijksturing) en te investeren in o.a. houding en gedrag van de medewerkers hoopt zij 

meer vertrouwen te krijgen. Het college denkt hiervoor 3 jaar nodig te hebben en vraagt de 

raad hiervoor 4,5 mio beschikbaar te stellen. Tijdens een politiek beraad op 17 oktober 



werden door de raadsleden, waaronder die van D66, de nodige twijfels en vraagtekens 

geplaatst. Hoe weet je dat deze investering ook zijn vruchten zal gaan afwerpen? Is er 

draagvlak onder het personeel en is daarmee al overleg gevoerd? En vooral de 

verantwoordelijkheid van de raad bij het beschikbaar stellen van het gevraagde krediet: Hoe 

gaat het college meten of we de gestelde doelen over een jaar, twee jaar, enz. gaan halen? 

Zal na 3 jaar doorontwikkeling bijv. het vertrouwen van de Almelose burger in het 

gemeentebestuur van nu 12% naar 25% gestegen zijn? En zijn er nog andere prestatie-

afspraken te maken met het college?  

Op 2 november zal bij de begrotingsbehandeling verder over dit onderwerp gesproken 

worden. 

Raadsexcursie 13 oktober 

 
Martin Mulder kijkt met enkele raadsleden dezelfde kant op voor een partijoverstijgende groepsselfie 

Op 13 oktober j.l. is de raad op excursie gegaan naar Arnhem. ’s Ochtends is gesproken over: 

* het proces en inhoud van het raadsprogramma 2014-2018 

* het informatie- en formatieproces in 2014 

* hoe vorm te geven aan initiatieven uit de samenleving en raad door programmasturing 

In de middag werden in verschillende groepen delen van de stad bezocht en onder andere 

gesproken met wijkteams. Als afsluiting werd uitleg gegeven over het bouwproces van het 

nieuwe treinstation van Arnhem. Het was zeer zinvol om eens bij een andere gemeente te 

kijken en te praten met hun bestuurders en ambtenaren. En sowieso is het goed om buiten 

de formele raadsbijeenkomsten ook eens in de gelegenheid te zijn om wat meer informeel 

met elkaar als raad op te trekken. Leer je elkaar ook eens op een andere manier kennen. 

Ledenbijeenkomst 8 november 

Op 8 november, 20 uur, houden we een ledenbijeenkomst in wijkcentrum ’t Dok aan het 
Sumatraplein 1 in Almelo. We beginnen met een presentatie van de kandidaten voor de lijst 
voor de komende raadsverkiezingen. 
Aansluitend discussie over het concept-verkiezingsprogramma. 

 

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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