
 

Amendement voor de raadsvergadering van 3 november 2015 
 

Agendapunt : 9 

 

Onderwerp : Vaststellen begroting 2016 en meerjarenraming 

 

 

Aan de raad, 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,  

 

Overwegende dat:  

- Inhuur van externen eigenlijk incidentele kosten behoren te zijn. 

- Kosten die de gemeente maakt ter versterking van de economische structuur kosten 

zijn die door de ondernemers gedragen dienen te worden.  

- De resultaten daarvan namelijk niet direct gevolgen hebben voor de inwoners van 

onze gemeente. 

- Het gebruik van dienstauto’s versoberd dient te worden. 

- Ook de gemeenteraad zelf mag bijdragen aan bezuinigingen. 

- De kosten voor de bezuinigingen allereerst bij bestaande middelen moet worden 

gezocht alvorens een belastingverhoging door te voeren. 

- De belofte van de fusie was dat alles goedkoper zou kunnen worden. 

- Dat investeren in huishoudelijke hulp noodzakelijk is zodat meer mensen hun baan 

behouden en dat meer mensen gebruik kunnen blijven maken van hun huishoudelijke 

hulp. 

- De verenigingen de hoeksteen zijn van onze samenleving en door het 

accommodatiebeleid onevenredig hard worden belast. 

 

stellen ondergetekenden voor de volgende begrotingswijzigingen door te voeren:  

Bezuinigingen   

Kostenpost productboek Verandering 

5003000 Inhuur personeel derden 430.694 V 

5100050 COWWI Personeel (externen) 255.848 V 

6001000 Gemeenteraad en commissies 6.000 V 

5900050 Dienstauto's  22.711 V 

6310011 Economische structuur 71.000 V 

6240010 Kust 52.584 V 

Personeelslasten  502.602 V 

Totaal 1.341.493 V 

  

Investeringen   

9% OZB 774.000 N 

Extra investering Huishoudelijke Hulp 400.000 N 

Minder bezuinigen Accommodatiebeleid 167.493 N 

Totaal 0 



 

 

Namens de fractie van de Socialistische Partij, 

Jan-Pjotr Komen 

 

 

Toelichting: 

De eerste twee posten zijn inhuur van externen. Wij vinden dat dit tot een minimum beperkt 

dient te worden en als het dan nodig is dit uit de reserve frictiekosten fusie betaalt dient te 

worden nadat de raad daar toestemming voor heeft gegeven. Vervolgens bezuinigen we 

50% op de fractiebudgetten en 20% op het gebruik van dienstauto’s. We bezuinigen ook op 

de ontwikkeling van economische structuur en Identity Matching omdat wij daar te weinig 

resultaat van zien voor de inwoners van onze gemeente en bovendien dit een taak vinden 

van de ondernemers zelf. Daarnaast kan er heel goed een visie op kust worden gemaakt 

zonder daar een duur extern bureau voor te vragen, maar om tafel te gaan zitten met 

inwoners en ondernemers van de betreffende kustdorpen.  

Als laatste vinden wij dat de belofte van de fusie dat alles goedkoper en efficiënter zou 

worden nu wel eens waargemaakt mag worden. Daarom bezuinigen we ook generiek 2% op 

personeelskosten (exclusief inhuur van derden).  

Met al dit geld compenseren we de 9% OZB verhoging, zetten we bijna 20% meer geld in 

voor Huishoudelijke Hulp en zorgen we ervoor dat de verenigingen minder hard worden 

belast door het accommodatiebeleid.  

 


