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Amendement 

Voorstel Agenda nummer :  6 

Onderwerp :  Raadsbesluit Begroting 2015. 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen 4 november 2014 

We zien de afbraak van allerlei voorzieningen binnen onze gemeenschap. JESS realiseert 

zich terdege dat er moet worden bezuinigd, maar we stellen gelukkig ook vast dat hiervoor  

draagvlak ontstaat binnen de gemeenschap. Laten we dan op deze basis onze keuzes 

maken en niet op basis van alleen de beperkte cijfers en de doelstellingen. Vooral omdat we 

vaststellen dat er geen draagvlak is voor een groot aantal andere keuzes qua bezuinigingen. 

En we weten eens weg, altijd weg. 

We moeten er als Raad voor waken dat er een proces binnen de gemeente ontstaat waar 

altijd al voor de herindeling voor gevreesd werd. Inwoners waren bang dat de gemeentelijke 

herindeling zou leiden tot het centraliseren en verminderen en op afstand zetten van 

voorzieningen. Dat zal nu worden bewaarheid, maar de raad kan besluiten om dit op een 

verantwoorde wijze uit te voeren binnen de gehele gemeente. 

JESS stelt dat we een gemeente Schagen hebben en dat we niet mee werken aan het 

onderscheid stad en buitengebied. JESS concludeert uit de reacties van de verschillende 

partijen dat ze onze mening delen. 

JESS heeft sterk de indruk dat participatie wordt verward met bezuinigingen en werk uit 

handen geven aan inwoners en bedrijven. De participerende overheid moet durven los te 

laten, andere keuzes accepteren en alleen de randvoorwaarden op hoofdlijnen vast te 

stellen. Uit niets blijkt dat alle uitwerkingen in het kader van ‘lean’, minder regels, meer 

bezuinigingen oplevert. Iets wat gebruikelijk is binnen het bedrijfsleven. Wij kunnen dat niet 

vaststellen en boordelen uit de begroting. We zien binnen Schagen dat ‘lean’ oplevert dat 

inwoners zelf meer moeten doen en betalen, mogen we ons afvragen of we dan niet 

voorzichtig ons doel uit het oog verliezen.  
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Stelt de fractie van JESS het volgende amendement voor: 

 Het college dient met voorstellen te komen dat er voor het economisch domein in 

2015 een extra structurele bezuiniging komt van € 119.000 boven de voorgestelde  

€ 702.000. 

 Dat de structurele bezuiniging van het sociaal domein wordt verlaagd met  

€ 348.000 naar € 354.000 in 2015.  

 Het college dient met voorstellen te komen dat er voor het domein Burger en Bestuur 

in 2015 een extra structurele bezuiniging komt van € 329.000 boven de voorgestelde 

€ 950.000. 

Toelichting: 

In het raadsbesluit is het saldo opgenomen van de verschillende domeinen. 

Omdat wij een wijziging willen doorvoeren is het feitelijk niet mogelijk om een 

amendement in te dienen. Vandaar bovenstaande tekstvoorstellen toe te voegen 

bij het te nemen besluit, zie agendapunt 6, bijlage: 14.114777RV Begroting 2015. 

 

Schagen,  4 november 2014. 

 

De fractie van JESS 

 

 

 

J. Th. (Hans)  Kröger H. (Harry) de Ruiter   P. D. (Petra) Taams 

Fractievoorzitter  lid     lid 

 


