Amendement Langedijker Pas
De gemeenteraad van Langedijk, in vergadering bijeen op 27 augustus 2015
sprekend over agendapunt “Bezuinigingstaakstelling (44) ”
Gelezen
 het raadsvoorstel Bezuinigingstaakstelling dd 20 augustus 2015,
 het concept Raadsbesluit onder andere inhoudende een discussiepakket “Geel” ad
€519.000,--,
 de in het Raadsbesluit genoemde onder 2. lid G geen vouchers/afschaffen
LangedijkerPas (618) ad €120.000
 de op 2 juli 2015 ontvangen “Factsheet” per politiek partij en het “Proces
Bezuinigingsdiscussie”,
 het op 8 juli 2015 ontvangen “Eindrapport E&Y”,
constaterende dat :








de in de Factsheet gepresenteerde informatie door de verschillende raadsfracties bij
het invullen van de Factsheet als “feitelijk, objectief en politiek neutraal” beoordeeld
is,
In de Factsheet op regel 50 bij 09-Sociaal Domein; 618 Gemeentelijk Schulden- en
armoedebeleid; geen vouchers/afschaffen LangedijkerPas aangegeven staat dat het
bezuinigingsbedrag €0 bedraagt,
in de regiobijeenkomst “Sociaal Domein” op 2 juli 2015 informatie over mogelijkheden tot besparing op de uitvoeringskosten van de gemeentelijke Passen verstrekt
is die de informatie van de Factsheet nl €0 voor “Geen vouchers/afschaffen
LangedijkerPas ondersteunen,
dat de fracties gevraagd is op basis van in de “Factsheet” verstrekte informatie tot
eenn pakket aan bezuinigingen ad €700.000 te komen,
alle fracties aan deze opdracht voldaan hebben.

overwegende dat:
 de in het raadsbesluit genoemde opbrengst ad €120.000 voor het afschaffen van
de LangedijkerPas nieuwe informatie is,
 het inbrengen van nieuwe informatie over bezuinigingsmogelijkheden discussie
oproept over het “feitelijk, objectief en politiek neutraal” zijn van de verstrekte
informatie in de Factsheet,
 discussie over “feitelijk, objectief en politiek neutraal” zijn van de verstrekte
informatie niet bijdraagt aan het noodzakelijke proces om te komen tot een
structureel bedrag aan bezuinigingen in de meerjarenbegroting van de gemeente
Langedijk per 1 januari 2016 ad €700.000,--

Besluit:
1. het onder 2 lid G genoemde punt: geen vouchers/afschaffen LangedijkPas ad €120.000 te
schrappen uit de besluitvorming
ondertekend door:

Dorpsbelang Langedijk

……………………………………………………

VVD

……………………………………………………

Kleurrijk Langedijk

…………………………………………………….

Hart voor Langedijk/D66

…………………………………………………….

CDA

……………………………………………………

Groen Links

…………………………………………………….

PvdA

……………………………………………………

ChristenUnie

…………………………………………………..

