Amendement wijziging Bezuinigingstabel Begroting 2016 van de
gemeente Langedijk
De Raad van de gemeente Langedijk bijeen op 10 november 2015 sprekend over de
Begroting 2016 van de Gemeente Langedijk
Kennisgenomen hebbend
 Van de tabel inzake de taakstelling Bezuinigingen van € 700.000,= op bladzijde 8
en 9;
 Het erratum Programmabegroting 2016
Gehoord:
 de beraadslagingen van het Forum van 3 november 2015;
Overwegend:
1. dat bezuinigingen op het Sociaal Domein een verschraling betekent voor onze
burgers die moeten leven van een laag tot zeer laag inkomen;
2. dat dergelijke bezuinigingen hun de kans ontneemt om volwaardig mee te
participeren in onze Langedijkse samenleving;
3. dat dergelijke bezuinigingen de jeugd van deze groep de kansen ontneemt om
zich volwaardig te kunnen ontwikkelen in onze samenleving;
4. dat in een tijd van het grote vraagstuk met betrekking tot de opvang van
vluchtelingen een bezuiniging op maatschappelijke opvang juist tegendraads
werkt;
5. dat noodzakelijke bezuinigingen niet alleen op de burgers mag afgewenteld
worden, maar dat er ook binnen de gemeentelijke organisatie bezuinigd moet
worden;
6. dat alternatieve dekkingen voor het schrappen van de onderdelen van het Sociale
Domein uit de genoemde tabel niet gedekt kunnen worden uit meeropbrengsten
van Forensen- en Toeristenbelasting, omdat de indieners van dit amendement
van mening zijn dat de opbrengst van de genoemde belastingen ten goede
moeten komen voor het te voeren beleid voor de doelgroepen forensen en
toeristen;
7. dat de uitvoering van de Langedijker Pas efficiënter en goedkoper kan in
samenwerking met de gemeenten die de GR Haltewerk uitvoeren.
Besluit:
1. De bezuinigingstabel op blz. 8 als volgt aan te passen:
610
610
618
618
623
623

Geen zelfstandigen loket WWB
Geen sociale activering WWB
Afschaffen Jeugdsportfonds
Geen Langedijker Pas
Verm. Onderdst. MB vluchtelingen
Stoppen Sociale Activering Arm. Bel.

€
€
€
€
€
€

26.000,=
10.000,=
15.000,=
70.000,=
38.000,=
10.000,=

Schrappen
Schrappen
Schrappen
Schrappen
Schrappen
Schrappen
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674

Alg. Maatsch. Geen begeleiding CR
Totaal te schrappen
Surplus inzetten
Korting Apparaats/Salarissen
Post onvoorzien lager begroten
Nieuw Surplus bezuinigingen

€
€
€
€
€
€

2.000,=
171.000,=
17.000,= -/130.000,= -/25.000,=
1000,=
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HvL/D’66:
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PvdA:

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

Schrappen
Nog te bezuinigen
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