AANGENOMEN ,

AMENDEMENT

29 1 STEMMEN TEGEN;

STEMMEN VOOR .....

Taakstellende bezuiniging op een zestal
de raad van de gemeente Halderberge, in vergadering bijeen op 14 juli 2016,
gelet op:
het voorstel inzake de Zomernota 2016-2020;
constaterende dat;
op 26 maart 2015 door de raad de Kadernota bezuinigingen meerjarenraming is
vastgesteld;
de taakstellende bezuinigingen door de raad, eind 2015, zijn opgenomen en
vastgesteld in de meerjarenraming bij de begrotingsbehandeling 2016;
de taakstellende bezuiniging van € 300.000, zoals deze is opgenomen in de raming
vanaf 2018, gevonden diende te worden bij de 'professionele' instellingen;
overwegende dat;
ook de 'professionele' instellingen een belangrijke bijdrage leveren aan de
bevordering van sociale samenhang;
de taakstellende bezuiniging, zoals deze nu vorm dreigde te krijgen, voor onnodige
maatschappelijke onrust heeft gezorgd;
de eerdere korting op de subsidies ook deels het ontkennen is van de belangrijke rol
van verenigingen en professionele instellingen aan de totale opgave binnen het
sociale domein en de gemeenteraad zich daarop wil bezinnen;
gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 32 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Halderberge;
besluit:
1. de opdracht aan het college dat de taakstellende bezuiniging van € 300.000, zoals deze
is opgenomen in de raming vanaf 2018, gevonden diende te worden bij de 'professionele'
instellingen terug te draaien bij de zomernota 2016 en te verwerken in de begroting 20172020;
2. de opgenomen taakstellende bezuiniging per 1-1-2018 van € 300.000 te schrappen in de
zomernota 2016-2020 en te vervangen door een PM post en de beoogde bezuiniging ten
laste te brengen van de positieve saldi in de meerjarenraming vanaf 2018;
3. na de nog te voeren brede discussie over een herijking van het subsidiebeleid, waarbij
ook het accommodatiebeleid betrokken wordt, de in punt 2 genoemde PM post te
heroverwegen of te herzien;
en gaat over tot de orde van de dag.
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