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Geachte dame, heer, 

Wij richten ons tot u vanwege ontstane bezorgdheid over de toekomst van kinderen in de 
stad. Die zorg willen we met u delen en u uitdagen tot een oplossing in het belang van een 
wakkere stad. 

Op 15 maart j.l., tijdens een periodieke ontmoeting van het Armoedepact Almelo, is door 
wethouder Cornelissen en de heer Jonathan Scheeres van de gemeente Almelo de vraag 
gesteld of organisaties/mensen vanuit het Armoedepact willen meedenken om de "nieuwe 
Klijnsmamiddelen" goed in te zetten voor het doel: armoedebestrijding voorlbij kinderen. Het 
betreft hier de tweede lichting Klijnsmagelden. Vanuit de eerdere tranche zijn reeds diverse 
initiatieven actiefvan start gegaan in Almelo met merkbare effecten. Nu dus een uitvraag 
voor nieuwe voorstellen en heel specifiek gericht op kinderen. De oproep om vlot tot 
voorstellen is duidelijk verstaan door de Pactpartners en ter hand genomen. 

Tijdens de Pactbijeenkomst van 15 maart zijn de eerste contacten gelegd tussen partners om 
tot het delen van beelden en kansen te komen. Juist de inzet van middelen voor kinderen in de 
stad gaf de nodige energie. Kinderen kansen bieden is een van de strategische lijnen vanuit 
het Annoedepact! We hebben aansluiting, de stad wordt hier beter van! 

In korte tijd is door een aantalorganisaties met concrete voorstellen gereageerd. Bruggen zijn 
geslagen tussen organisaties om kansen te bieden voor kinderen. De nodige energie is 
gemobiliseerd om tot uitvoering te komen. 

Daarnaast is een proces opgestart vanuit het brede onderwijsveld in Almelo om met deze 
middelen daadwerkelijk kinderen te betrekken en te helpen met deze financiële 
mogelijkheden. Het biedt de ruimte om werkelijk te interveniëren voor de toekomst van 
kinderen in de stad. Met het onderwijsveld zien we een krachtige alliantie om tot 
armoedebestrijding in de stad te komen. 

Groot was de schrik en verbijstering op 7 juni om tijdens de Annoedepact ontmoeting te 
moeten vernemen dat de Klijnsma middelen vanwege formele redenen niet beschikbaar zijn. 
Daarmee worden de voorgestane doelen niet mogelijk gemaakt. U begrijpt de demotivatie 
van deze boodschap voor de partijen in de stad die zich richten op armoedeaanpak. In de 
bijeenkomst is uitgelegd door wethouder Cornelissen en Jonathan Scheeres dat extra 
middelen ontvangen/uitgeven voor de gemeente Almelo, die onder verscherpt toezicht staat, 
een lastige uitdaging gaat worden. Zij gaven aan dat die middelen door de situatie van 
verscherpt toezicht niet ingezet kunnen worden. 
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In de bijeenkomst van 7 juni waren ook raadsleden aanwezig die we hebben gevraagd om een 
spoedig debat over en bijstelling van deze ontwikkeling, in het belang van de stad nu en 
later. Vanuit die relatie vragen we ook u om kritische bezinning op deze situatie. Wij dagen u 
uit om met elkaar tot bijstelling te komen van deze situatie en een betere toekomst voor 
kinderen van deze stad wel mogelijk te maken door de inzet van deze Klijnsmamiddelen. Wij 
willen graag aan de slag in het belang van kinderen in de stad, werken aan de stad van 
morgen. 

Het is voor het gemeentebestuur een zoektocht om in de ontstane situatie verantwoord en 
juist te handelen, zeker in het licht van de nog te voeren raadsdiscussie over de Perspectief 
Nota in relatie tot de financiële situatie van Almelo. Dat zijn we ons goed bewust. Wij 
dringen aan op een weloverwogen besluitvorming in het licht van betere kansen voor 
kinderen van deze stad. Met de blik op de toekomst voor kinderen van de stad dringen wij 
aan op verstandige afwegingen op dit thema. 

Vanuit het Armoedepact zien wij ook reden om de ernst van deze ontwikkeling ook te delen 
met de Provincie. In dat verband sturen wij een afschrift aan de Provincie tav gedeputeerde 
mevrouw M. van Haaf. 

Wij wensen u wijsheid in uw afwegingen en besluitvorming. 

c.c. Provincie Overijssel tav gedeputeerde 
mt.v.haaf@overijssel.nl 


