
 

 

Amendement bij agendapunt 13: 1ste financiële tussenrapportage 

Onderwerp: Geen gelden labelen voor aanleg kunstgrasveld VIOS  

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen 26 juni 2018 

De fractie van de SP dient hierbij een amendement in bij de 1ste  tussentijdse rapportage  

 

Overwegende:  

 Dat alvorens een besluit te kunnen nemen over het beschikbaar stellen voor gelden voor de 

aanleg van een kunstgrasveld er een duidelijk overzicht nodig is van de kosten voor een 

dergelijke renovatie bij de andere sportverenigingen in de toekomst zijn nodig is. 

 De SP is daarnaast van mening dat de reserve Sociaal Domein sowieso niet ingezet mag 

worden voor renovaties van sportaccommodaties. Temeer omdat in de reserves 

sportaccommodaties voldoende middelen aanwezig zijn om deze renovatie eventueel te 

bekostigen.  

Besluit de raad: 

Het besluit genoemd onder 4:  

In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 600.000,- voor het aanleggen van 

een kunstgrasveld voor vv Vios-W, waarbij een bedrag van € 508.000,- uit de reserve Sociaal domein 

wordt onttrokken en € 92.000,- ten laste van het accommodatiebeleid wordt gebracht; 

In zijn geheel te laten vervallen 

Toelichting: 

Tot  nu toe weet de gemeente inwoners die in aanmerking zouden komen voor het kind budget, het 

geluk budget en armoedebudget onvoldoende te bereiken. Het is zeer wel mogelijk dat het ook 

onvoldoende bereiken van de potentiele  cliënten van de Wmo ten grondslag ligt aan het overschot 

in het sociaal domein. Het college kondigt aan stappen te ondernemen om het bereik van o.a. kind 

budget, armoedebeleid en geluksbudget te vergroten. Het is zeer wel mogelijk, dat deze stappen 

leiden tot substantieel hogere uitgaven voor het sociaal domein en het is dus van groot belang om de 

reserves sociaal domein vooralsnog in stand te houden. 

Temeer omdat uit de  Gemeentelijke monitor sociaal domein blijkt,dat Schagen bij alle 

verstrekkingen Wmo lager scoort dan de referentiegemeentes  

 

De fractie van de SP 

De heer W. Rijnders 


