

Amendement’
Onderwerp: Kadernota 2018
Ingediend door: HvL/D66, CDA, ChristenUnie, Kleurrijk Langedijk, GroenLinks, PvdA
De gemeenteraad van Langedijk in vergadering bijeen op 11 juli 2017
Constaterend:
 Dat het begrotingsresultaat voor de komende jaren positief is, maar dat het positieve
resultaat de komende jaren fors afneemt;
 Dat het pakket aan bezuinigingen die tijdens deze Raadsperiode zijn genomen nog
niet zijn geëvalueerd en dat daardoor geen duidelijk zicht bestaat op de
consequenties, de financiële en maatschappelijke effecten van de genomen
taakstelling;
 Dat de genomen bezuinigingen forse gevolgen heeft gehad voor onze gemeente;
Overwegende:
 Dat het passend is om als eerste de effecten en de gevolgen van de genomen
besluiten te evalueren alvorens de Gemeenteraad uitgaven gaat doen ten behoeve
van nieuw beleid;
 Dat er, na de genomen bezuinigingen, niet of nauwelijks zicht is op de financiële en
maatschappelijke effecten van het huidig beleid op het gebied van bijvoorbeeld
muziekeducatie, de ambtelijke organisatie, verkeer, beheer openbaar ruimte en
sociaal beleid;
 Dat in de Kadernota 2018 niet wordt geanticipeerd op het wegvallen van de
Precarioheffing;
Besluit:
1. Aan beslispunt 3 toe te voegen: ‘als uitgangspunt te nemen’;
2. Aan beslispunt 4 te wijzigen in: kennis te nemen van de mutaties nieuw beleid (nr.
VIII in het Meerjarenperspectief van de Kadernota) en de incidentele mutaties (nr. IX
in het Meerjarenperspectief van de Kadernota) en deze in de begroting als keuzeopties uit te werken uitgezonderd de budgetten ten behoeve van LOMW. Met als
resultaat een sluitend Meerjarenperspectief;
3. Als beslispunt 5 toe te voegen: Dat ten behoeve van de behandeling van de
Begroting 2018 de maatschappelijke en financiële gevolgen van het achterliggende
beleid voor 15 oktober 2017 bekend moeten zijn, te weten: bezuinigingen uit de
kerntakendiscussie, subsidiebeleid, alsmede de gevolgen voor de ambtelijke

organisatie mede gelet op de toename van inhuur van externen en gebruik van ‘de
flexibele schil’;
4. Als beslispunt 6 toe te voegen: Dat bij de autonome ontwikkelingen € 112.000
Armoedebestrijding jeugd en € 50.000,= Mantelzorgcompliment worden besteed aan
het genoemde doel;
5. Als beslispunt 7 toe te voegen: Dat de PM posten in het Programma Burgers en
Bestuur, training personeel en kosten ambtelijke fusie, in de Begroting 2018 op te
nemen en te verwerken in begrote bedragen;
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