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Alleen met een  
dienstbaar en kostenbewust  

gemeentebestuur  

kan Almelo zich ontwikkelen tot een 
sociale, duurzame, veilige en aantrekkelijke 

 stad 
 

 

 

  



 

 
 
 

 
 

Bestuur en organisatie stellen zich dienstbaar op     

Nr. Wat willen we bereiken? Indicator  Nr. Wat gaan we ervoor doen?  Feitenkaarten 

1. 
Raad, college en organisatie zijn dienstbaar aan 
de samenleving 

  

1. 

 Vertrouwen in en uitgaan van eigen kracht van 
mensen en organisaties 

 Keuzevrijheid door ruimte voor 
levensbeschouwelijke organisaties 

 Inwoners betrekken bij ontwikkelingen in hun 

buurt en verantwoordelijk maken voor 
leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt.  

 Organisaties betrekken bij de belangrijke 
ontwikkelingen 

 

22 Bestuur ondersteunen 

2. College en organisatie zijn dienstbaar aan de raad 

  

2. 

 Raad aan de voorkant van proces.  

 Keuze uit alternatieven. 
 Geen essentiële informatie onthouden.  
 Antwoorden naar de intentie van de vraag.  

 Leren van fouten door ze toe te geven 

 

3. Raadsleden zijn dienstbaar aan elkaar 

  

3. 

 Zoeken van samenwerking. 

 Ander het succes gunnen 

 De minste willen zijn 

 

         

Bestuur en organisatie gaan zorgvuldig om met de 
beschikbare middelen 

      

Nr. Wat willen we bereiken? Indicator  Nr. Wat gaan we ervoor doen?  Nr. Feitenkaarten 

4. 
Een sluitende begroting en een 
meerjarenperspectief dat in evenwicht is 

  

4. 

 Beheersen van de risico’s, zodat 

weerstandsvermogen zo laag mogelijk is 
 Woningbouwplanning en grondposities baseren op 

reële uitgangspunten 
 Koppeling van middelen aan doelstellingen 
 Belastingen en leges heffen 

 

21. Algemene 
dekkingsmiddelen 

23. Bedrijfsvoering 
verzorgen 

3. Grond- en vastgoed 
beheren 

5. 
Zoveel mogelijk taken, verantwoordelijkheden en 
middelen overdragen aan samenleving (mits 

wettelijk toegestaan) 

  

5. 

 De gemeente voert zelf geen taken meer uit die: 
o door anderen effectiever en/of efficiënter kunnen 

worden uitgevoerd 
o niet bijdragen aan de geformuleerde 

doelstellingen 

 De gemeente subsidieert geen activiteiten meer 

die niet bijdragen aan de geformuleerde 
doelstellingen 

 

6. 
Almelo behoort tot de 5 gemeenten van Nederland 
met de hoogste effectiviteit en efficiency 

  
6. 

Uitvoeren benchmarks  

Programma 1: Gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie 

Bestuur en organisatie stellen zich dienstbaar op en gaan zorgvuldig om met de beschikbare middelen 



 

   

Nr. Wat willen we bereiken? 

Toename in  

2018 t.o.v.  

2014 

 

Nr. Wat gaan we ervoor doen? 

 

Feitenkaarten 

1 
Iedereen met een WSW indicatie nieuwe 

stijl is geplaatst in ‘beschut werken’ 

  

1 

 Stimuleren bedrijfsleven om mensen met WSW 

indicatie werk aan te beiden 

 Organiseren van ‘beschut’ werken’ 

 
9. Sociale werkvoorziening 

verzorgen 

2 

(Met een uitkering) 

Iedereen die werken kan werkt, in een 

baan die bij hem/haar past 

 uitgestroomd of gedetacheerd ?% 

 gesubsidieerde baan ?% 

 leerwerkervaring ?% 

 

2 

 Opstellen persoonlijk ontwikkelingsplan 

 Actieve bedrijfsbenadering 

 Aanbieden gerichte trainingen  

 7. Uitkeringen verstrekken 

8. Werkgelegenheid 

bevorderen 

3 

(Met een uitkering) 

Iedereen die nog niet kan werken wordt 

geactiveerd of doet vrijwilligerswerk, dat 

bij hem/haar past 

 < 30 jaar ?% 

  30 < x < 60 jaar ?% 

 > 60 jaar ?% 

 

3 

 Stimuleren bedrijfsleven om mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen  

 Bewaken van aanbod: 

o Activering 

o Algemene voorzieningen 

o Werk als vrijwilliger/mantelzorger 

o Hulpverleningstrajecten  

 

5.   Sport stimuleren 

6    Cultuur stimuleren 

13. Welzijn bevorderen 

11. Maatschappelijke 

     ondersteuning verzorgen 

12. Volksgezondheid 

      bevorderen 

4 

(Met een uitkering) 

Iedereen die niet (meer) kan werken 

wordt geactiveerd of doet 

vrijwilligerswerk, dat bij hem/haar past 

 < 30 jaar ?% 

  30 < x < 60 jaar ?% 

 > 60 jaar ?% 

 

4 

Bewaken van aanbod: 

o Activering 

o Algemene voorzieningen 

o Werk als vrijwilliger/mantelzorger 

o Hulpverleningstrajecten 

 

5 
Iedereen zonder uitkering doet mee, op 

een manier die bij hem/haar past 

 < 30 jaar ?% 

  30 < x < 60 jaar ?% 

  > 60 jaar ?% 

 

5 

Bewaken van aanbod: 

o Algemene voorzieningen 

o Werk als vrijwilliger/mantelzorger 

 

6 
Iedereen kan zijn/haar talenten 

ontwikkelen 

 < 30 jaar en > 30 jaar 

o Weinig lezen ?% 

o Actief zelf ?% 

o Actief in ver. ?% 

 

 Vroegtijdige schoolverlaters  -?% 

 

6 

 Bewaken van 

o Aanbod kinderopvang aan kinderen met 

taalachterstand 

o Aansluiting kinderopvang en basisonderwijs 

o Aanbod algemene voorzieningen 

 Tegengaan vroegtijdige schoolverlating 

 

10.  Onderwijs faciliteren 

7 Iedereen kan zich ontspannen 

 < 30 jaar en > 30 jaar 

o Sport ?% 

o Cultuur ?% 

 

7 

 Beschikbaar stellen en/of faciliteren in kwalitatief goede 

sportaccommodaties 

 Faciliteren van sportverenigingen 

 Bevorderen van sport en bewegen door iedereen maar 

en door inwoners in achterstandssituaties in het 

bijzonder 

 Stimuleren brede talent-ontwikkeling met een focus op 

jongeren  

 

5.   Sport stimuleren 

6    Cultuur stimuleren 

13. Welzijn bevorderen 

11. Maatschappelijke 

     ondersteuning verzorgen 

12. Volksgezondheid 

      bevorderen 
8 Niemand leeft ongewild in armoede 

 HH met kind > 5 jaar bijstand ?% 

 HH met kind > 3jaar bijstand ?% 

 HH Voedselbank?% 

 HH Boodschappenmand ?% 

 Hulpverleningstraject ?% 

 

8 

 Verminderen cliënten die afhankelijk zijn van 

Voedselbank of Boodschappenmand 

 Bewaken aanbod van hulpverleningstrajecten: 

Maatschappelijk werk, Jeugdzorg, Schuldhulpverlening, 

Verslavingszorg, etc. 

 

9 
Inwoners met een verschillende culturele 

achtergrond gaan goed met elkaar om  

 Gevoel discriminatie autochtonen ?% 

 Gevoel discriminatie allochtonen ?% 

 

9 

 Stimuleren contact van autochtonen met allochtonen 

 Stimuleren contact van allochtonen met autochtonen 

 Anti discriminatieonderwijs 

 

Programma 2: Sociale stad 

Een sociale stad zorgt voor sociale stijging en perspectief voor al haar inwoners 



 

 

 
 

Een ‘duurzame’ stad     

Nr. 
Wat willen we 

bereiken? 

Toename in 
2018 t.o.v. 

2014 
 Nr. Wat gaan we ervoor doen?  Feitenkaarten 

1 Duurzaam groen 

 Gemeent.bomenbestand ?% 

 Monumentale bomen en 

struct. Houtopstanden ?% 

 Groene daken ?% 

 

 

1 

 De groene longen worden gevrijwaard van verder oprukkende verstening 

 Monumentale bomen en structurele houtopstanden worden niet gekapt 

 De lijst monumentale bomen en structurele houtopstanden wordt in 

samenwerking met belangenorganisaties jaarlijks ge-update 

 Het gemeentelijke bomenbestand blijft minimaal gelijk 

 Nieuwe aanplant voldoet aan EKO keurmerk en wordt zo snel mogelijk 

opgenomen in de lijst structurele houtopstanden 

 Stimulering groene daken en gevels  

 

15. Openbare ruimte en 

groen onderhouden 

2 Duurzaam water 

 Afgekoppeld regenwater ?% 

 Verontreiniging riool ?% 

 Verontr. watergangen ?% 

 

2 

 Regenwater komt niet meer in het riool terecht  

 Het rioolwater bevat steeds minder verontreinigingen  

 Watergangen worden steeds schoner 

 

 

3 Duurzame huizen 

 CO2 uitstoot ?% 

 Woningen keurmerk B ?% 

 Nieuwbouw eigen stroom ?% 

 

3 

 De C02 uitstoot verminderd door bewust energiegebruik in energiezuinige 

woningen 

 Bestaande woningvoorraad heeft gemiddeld energielabel B.  

 Nieuwbouw wekt eigen duurzame energie op 

 

 

4 Duurzame mobiliteit 

  

4 

 Goed openbaar vervoer 

 Goede bereikbaarheid met de fiets en goede mogelijkheden om de fiets ts stallen 

 Goede bereikbaarheid met de auto en voldoende parkeerplaatsen 

 
5. Bereikbaarheid 

bevorderen 

5 
Duurzame 
binnenstad 

  
5 

 Voor de inrichting van de openbare ruimte wordt duurzaam materiaal gebruikt  

 Geen braakliggende terreinen in de binnenstad.  

 
 

6 Duurzame energie 

 Afname gemiddeld verbruik 

met ?% 

 HH met groene stroom  ?% 

 Installaties energiezuinig ?% 

 Installaties uit ?% 

 

6 

 Lager gemiddeld energiegebruik per huishouden  

 Huishoudens gebruiken alleen groene stroom  

 Alle openbare verlichting is maximaal energiezuinig en brand alleen wanneer dat 

uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is. 

 De mogelijkheden van koude winning worden maximaal benut.  

 

 

7 Duurzaam afval 

 HH dat afval scheidt ?% 

 Aan huis Ingezameld  

o Papier ?% 

o Plastic ?% 

o GFT?% 

o Glas?% 

 Restafval per hh ?% 

 

7 

 Omgekeerd inzamelen (herbruikbare materialen van huis ophalen, restafval 

wegbrengen)  

 Niemand uitzonderen van scheiden van afval 

 De binnenstad kent alleen nog ondergrondse afvalcontainers  

 

20. Afval inzamelen 

8 
Gemeente geeft het 
goede voorbeeld 

 FSC Keurmerk ?% 

 Ink. duurzame materialen 

?% 

 Scheidingsperc. afval ?% 

 

8 

 De gemeente gebruikt alleen hout met het FSC keurmerk 

 Het nieuwe stadhuis krijgt de Breeam score Excellent 

 De verlichting van gemeentelijke gebouwen brand alleen gedurende de 

openingsuren 

 De gemeente koopt alleen nog duurzame materialen in 

 De gemeente scheidt het afval maximaal 

 Er is een milieu-educatiepunt 

 

 

Programma 3: Duurzame en veilige stad 

In een duurzame stad gaat iedereen zorgvuldig om met eindige grondstoffen 



 

   

Een veilige stad       

Nr. 
Wat willen we 

bereiken? 

Toename in 
2018 t.o.v. 

2014 

 Nr. Wat gaan we ervoor doen?  Feitenkaarten 

1 

Elke buurt is veilig om te 

wonen. 

Bewoners nemen de 

verantwoordelijkheid voor 

de veiligheid in hun buurt 

 Beleving eigen 

inw.?% 

 Beleving niet inw. ?%  

 

1 

 Aanwezigheid politie 

 Voorkomen en wegnemen overlast situaties 

 Optreden bij overtredingen 

 Aanspreken bewoners op eigen verantwoordelijkheid 

 

 

2 
Alle bedrijventerrein zijn 

veilig om te werken.  

 Beleving eigen 

inw.?% 

 Beleving niet inw. ?%  

 

2 

 Controle op vergunningen 

 Handhaven bij overtreding 

 Parkmanagement 

 14.  Omgevings- 
vergunning 
afgeven 

3 
Alle bedrijven zijn veilig om 

er te werken 

   
3 

 Controle op vergunningen 

 Handhaven bij overtreding 

 
 

4 

In de binnenstad is het 

veilig 

o Winkelen 

o Verblijven 

o Ontspannen 

 Beleving eigen 

inw.?% 

 Beleving niet inw. ?% 

 

4 

 Controle op vergunningen 

 Handhaven bij overtreding 

 Tegengaan van overlast door drankgebruik 

 Vrije toegankelijkheid voor mensen met handicap 

 

 

5 
Iedereen kan veilig aan het 

verkeer deel te nemen.  

 Beleving eigen 

inw.?% 

 Beleving niet inw. ?% 

 

5 

Voetpaden, fietspaden, wegen, kunstwerken 

o Voorkomen onveilige situaties door onderhoud 

o Wegnemen van onveilige situaties  

 
 

        

Programma 3: Duurzame en veilige stad 

Een stad is pas veilig wanneer iedereen zich altijd en overal veilig voelt 



 

 
 
 

 
 

 
 

Nr. 
Wat willen we 

bereiken? 

Toename in 
2018 t.o.v. 

2014 
 Nr. Wat gaan we ervoor doen?  Feitenkaarten 

1 Werken 

 Beleving eigen inw.?% 

 Beleving niet inw. ?% 

 Nw. hogere opl. ?% 

 Arbeidspl. ?% 

 Bedr. mensen beper. ?% 

 

1 

 De werkgelegenheid sluit aan bij de behoefte van de inwoners van Almelo 

 De werkgelegenheid daagt mensen met een hogere opleiding uit om in Almelo te 

komen werken (en wonen) 

 De werkgelegenheid bindt mensen aan Almelo  

 Ondernemers nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, o.a. door 

plaatsing van mensen met een beperking 

 

1. Economie 
bevorderen 

2 Wonen 

 Beleving eigen inw.?% 

 Beleving niet inw. ?% 

 Wachttijd sociale 

huurwoningen ?% 

 

2 

 Passende en aantrekkelijke huur- en koopwoningen voor iedereen 

 Herstructurering van niet passende of aantrekkelijke woonruimte: verdunning, 

verbetering leefomgeving en wijkeconomie 

o Meer zelfbouw in herstructurering 

o Meer ruimte om bestaande woningen aan te passen 

 Ruimte om gewenste woonsituatie en woonomgeving vorm te geven 

o Bewoners worden meer betrokken bij gebiedsgerichte uitwerking 

o Meer zelfbouw op uitleglocaties  

o Meer (collectief) particulier opdrachtgeverschap  

 De inwoners krijgen de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van hun 

leefomgeving 

 Inzetten op levensbestendig wonen door woonservicegebied per wijk 

 

4. Woonklimaat 
bevorderen 

3 Winkelen/ verblijven 
 Beleving eigen inw.?% 

 Beleving niet inw. ?% 

 

3 

 Wijkwinkelcentra voor de dagelijkse boodschappen 

 Versterken van wijkeconomie 

 Grootschalige detailhandel op plekken waar het geen bedreiging is voor de 

binnenstad 

 De binnenstad nodigt uit om er de niet dagelijkse boodschappen te doen en om 

er te verblijven door: 

o Een gevarieerd aanbod aan evenementen 

o Een breed en toegankelijk cultureel aanbod op het niveau dat hoort bij een 

middelgrote stad 

o De kwaliteit van de openbare ruimte ( o.a. groen, verlichting. 

straatmeubilair, beeldende kunst) 

 

 

Programma 4: Aantrekkelijke stad 

In Almelo is het voor zowel de eigen inwoners als voor mensen van buiten aantrekkelijk om te 
werken, wonen, winkelen en te verblijven  


