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Amendement
De raad van de gemeente Langedijk, in vergadering bijeen op 10 november 2015, sprekend over de
Programmabegroting 2016

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2015,

Gehoord de beraadslagingen in het forum van 3 november 2015;

Overwegende dat
•
•

Actieve deelname aan de samenleving kernpunt is in het huidige Langedijker sociaal beleid;
Die actieve deelname onder meer kan worden bevorderd door zelfstandigheid, sociale activering
en sportbeoefening;

•

De Commissie Sociaal Domein in samenspraak met de raad een toekomstbestendige visie op het
sociaal beleid in Langedijk voorbereidt;

•

Het vooruitlopend op die visie niet wenselijk is op korte termijn te grote bezuinigingen door te
voeren binnen het sociale domein;

•
•

Het hebben van een pas voor de minima het beroep op bijzondere bijstand beperkt;
De LangedijkerPas doorontwikkeld kan worden naar een HALteWerkPas met relatief lage
uitvoeringskosten.

Besluit
De volgende onderdelen uit de begroting te schrappen:
(1) De bezuiniging afschaffen Lan gedijker Pas ad € 120.000,- (blz 8 PB);
(2) De bezuiniging sociale activering niet meer ondersteunen/meenemen in subsidieafspraken ad
€ 10.000,- (blz 8 PB);
(3) De bezuiniging afschaffen jeugdsportfonds ad € 15.000,- (blz 8 PB);

En in de begroting het volgende toe te voegen om voorgenoemde onderdelen van het sociaal beleid
in stand te houden:
(4) Beperking van de uitvoeringskosten van de pas ad € 40.000,-; (blz 8)
(5) Minder kosten op de bijzondere bijstand ad € 40.000,-; (blz 46)
(6) Terugbrengen van de post onvoorzien naar het oorspronkelijke bedrag ad € 50.000,-; (blz 23)
(7) Verhoging van de toeristen- en forensenbelasting (ca. 47%) tot een bedrag van € 15.000,-. (blz
114)
(8) Het meerdere van de verhoging toeristen- en forensenbelasting toe te voegen aan de algemene
reserve. (blz 21)
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