
 

 

     

Amendement voor de raadsvergadering van  
 

Agendapunt : 9 

 

Onderwerp :Begroting 2016 en meerjarenraming 

 

 

Aan de raad, 

 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,  

 

Overwegende dat: 

- In de begroting meerdere indicatoren opgenomen zijn uit  ‘Waar staat je gemeente’.  

- Deze kwalitatieve indicatoren gebruikt kunnen worden voor ‘sturen op geluk’. 

     

 

In aanmerking nemende dat: 

- In het onderzoeksrapport ‘Waar staat je gemeente’ uit 2014 resultaten zijn 

opgenomen op het gebied van ‘Maatschappelijke zorg’ en ‘Burger als wijkbewoner’.  

- Er bij verschillende resultaten in het sociaal domein nu geen kwalitatieve indicatoren 

uit dit rapport zijn opgenomen. 

 

 

stelt ondergetekende voor de onderstaande indicatoren toe te voegen aan de begroting 

2016 en dien ten gevolge  het besluit genoemd onder punt 8 als volgt te wijzigen: 

8: de begroting 2016, inclusief onderstaande indicatoren, en de meerjarenraming 2017-2019 

vast te stellen.  

 

De inwoners waarderen de maatschappelijke zorg met een rapportcijfer van minimaal 6,6. 

(waarstaatjegemeente.nl) 

als indicator toevoegen aan de volgende resultaten: 

- SD 1.2. Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet 

- SD 3.1 De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg, 

zo nodig met inschakeling van hun sociale netwerk of door gebruik te maken van 

algemene voorzieningen. 

- SD 3.2 Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de 

gemeente een vangnet.   

 

De inwoners waarderen het aanbod van culturele voorzieningen met een rapportcijfer van 
minimaal 7,1. (Waarstaatjegemeente.nl) 
als indicator toevoegen aan de volgende resultaten: 

- SD 4.1. Culturele evenementen en activiteiten binnen de gemeente Schagen worden 

helemaal door de organisatoren georganiseerd en uitgevoerd. Voorzieningen 

worden door de inwoners zelf in stand gehouden, tenzij van specifiek 

maatschappelijk belang. 



 

 

- SD 4.2. Deelname aan evenementen en activiteiten en gebruik van voorzieningen  

 

De inwoners waarderen de sportvoorzieningen met een rapportcijfer van minimaal 7,9. 

(waarstaatjegemeente.nl) 

De inwoners waarderen de welzijnsvoorzieningen met een rapportcijfer van minimaal 6,3. 

(waarstaatjegemeente.nl) 

als indicatoren toevoegen aan het volgende resultaat: 

- SD 2.2. Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale 

leefomgeving op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn) 

 

 

Toelichting:  

Het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ biedt de mogelijkheid om de beleving en 

tevredenheid van inwoners, met betrekking tot leefomgeving en voorzieningen in de 

gemeente, te meten. De resultaten van deze meting kunnen gebruikt worden als indicator 

voor het resultaat van gemeentelijk beleid. Bij meer resultaten van gemeentelijke beleid dan 

nu is opgenomen in de begroting 2016. 

 

De rapportcijfers van de voorgestelde indicatoren, zijn de rapportcijfers uit het rapport ‘Waar 

staat je gemeente’ uit 2014. Deze kunnen worden gebruikt als nulmeting.  

Het college heeft altijd gezegd dat bezuinigingen niet tot kwaliteitsverlies zouden moeten 

leiden. Gestreefd moet worden dat de inwoners de maatschappelijke zorg en de 

(welzijns)voorzieningen blijvend waarderen. En dat de kwaliteit niet achteruit gaat. 

 

 

 

Naam/fractie/handtekening 

 

Merieke Bredewold 
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