Amendement kunst, cultuur, sociaal domein
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 gemeenteraad op 25 juni 2015 de Kadernota 2015-2019 vaststelde;
2. In deze kadernota onder ‘Voorstellen dekking begrotingstekort’ is opgenomen de post
‘Bezuinigingsvoorstellen Kerntakendiscussie’ voor een bedrag van € 700.000,-;
3. De gemeente Langedijk onder preventief financieel toezicht staat;
4. De toezichthouder in dit kader op 24 juni 2015 heeft aangegeven dat de post
‘Bezuinigingsvoorstellen Kerntakendiscussie’ niet ingevuld is;
5. De gemeente Langedijk daardoor geen concreet perspectief biedt op een sluitend
meerjarenperspectief;
6. De fracties hun voorkeuren voor bezuinigingen hebben aangegeven, leidend tot de pakketten
‘Groen’, ‘Geel’ en ‘Blauw’.
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. Objectief is vastgesteld dat de kracht van Langedijk ligt in de gemeenschap en de
gemeenschapszin, dat Langedijk vooral een leefgemeente is en veel minder een woongemeente;
4. Het pakket ‘Groen’ met belangrijke bezuinigingen op kunst en cultuur en het sociaal domein op
essentiële punten die Langedijker identiteit aantast waardoor Langedijker Kracht een loze kreet
kan worden.
Besluit:
1. Het pakket ‘Groen’ zo te wijzigen dat de volgende voorstellen worden geschrapt
- ‘Afbouw muziekonderwijs’ voor een bedrag van € 35.000,- in 2017 en € 70.000,- in 2018;
- ‘Stoppen Atelier6’ voor een bedrag van € 35.000;
- ‘Verminderen ondersteuning maatschappelijke begeleiding en huisvesting vluchtelingen’
voor een bedrag van € 38.000,-;
2. Als dekking hiervoor op te nemen uit pakket ‘Geel’:
- 535 Openbaar groen, omvormen van vaste planten naar bodembedekkers € 20.000;
- 535 Openbaar groen, omvormen van heesters naar gras € 90.000;
3. Als aanvullende dekking hiervoor op te nemen uit pakket ‘Blauw’:
- 201 Wegen, areaal wegen op niveau C (besparing) , € 57.000.
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