Amendement Wegen
De Gemeenteraad van Langedijk, in vergadering bijeen op 27 augustus 2015,
sprekend over de Bezuinigingstaakstelling,
Gelezen het voorstel van de griffier d.d. 20 augustus 2015,
Constaterende dat,
1. De gemeente Langedijk onder preventief financieel toezicht staat;
2. De gemeenteraad op 25 juni 2015 de Kadernota 2015-2019 vaststelde;
3. In deze kadernota onder ‘Voorstellen dekking begrotingstekort’ is opgenomen de post
‘Bezuinigingsvoorstellen Kerntakendiscussie’ voor een bedrag van € 700.000,-;
4. De toezichthouder op 24 juni 2015 heeft aangegeven dat de post ‘Bezuinigingsvoorstellen
Kerntakendiscussie’ niet ingevuld is, met als gevolg dat de gemeente Langedijk geen concreet
sluitend meerjarenperspectief heeft;
5. De fracties hun mogelijkheden voor bezuinigingen hebben aangegeven, leidend tot de pakketten
‘Groen’, ‘Geel’ en ‘Blauw’;
6. De raad van Langedijk een minimaal kwaliteitsniveau voor de openbare ruimte heeft vastgesteld;
7. Het vastgestelde kwaliteitsniveau voor de wegen pas kan worden gerealiseerd met een
structurele uitbreiding van het budget van € 292.000,-;
8. Pakket ‘Groen’ naast de bezuinigingen ad € 623.000,- voorstelt aan het bestaande budget voor
het wegonderhoud structureel € 292.000,- toe te voegen;
9. Deze budgetverruiming ertoe leidt dat de raad voor tenminste dit bedrag aan extra bezuiningen
moet realiseren.
Overwegende dat,
1. De toezichthouder vóór 1 september duidelijkheid verwacht hoe de ‘Bezuinigingsvoorstellen
Kerntakendiscussie’ feitelijk worden gerealiseerd;
2. Die bezuinigingsvoorstellen al voor 2016 realiteitsgehalte moeten hebben;
3. Het binnen de raad van Langedijk te doen gebruikelijk is (nieuwe) voorstellen met financiële
consequenties te betrekken bij discussie over de Kadernota;
4. De vastgestelde Kadernota op geen enkele wijze melding maakt van het beleidsvoornemen het
budget voor wegonderhoud met een bedrag van € 292.000,- te verruimen teneinde het eerder
vastgestelde kwaliteitsniveau voor de wegen te kunnen handhaven;
5. De opname van extra uitgaven niet past bij een discussie over bezuinigingen.
Besluit:
1. Het pakket ‘Groen’ zo te wijzigen dat het voorstel ‘areaal wegen handhaven op het huidige
niveau’ voor een bedrag van € 292.000,- wordt geschrapt;
2. Het voorstel ‘areaal wegen handhaven op het huidige niveau’ voor een bedrag van € 292.000,- te
betrekken bij de besluitvorming over de Kadernota 2016-2020.

Ondertekend door de fracties van:
PvdA
Hart voor Langedijk/D66
Kleurrijk Langedijk
GroenLinks
ChristenUnie
Dorpsbelang Langedijk
VVD
CDA

