
 

 

  

 

Amendement voor de raadsvergadering van 26 september 
 

Agendapunt : 25/23 

 

Onderwerp : Ouderen en kindpakket/Inzet overschot sociaal domein 2016 en extra 

middelen sociaal domein meicirculaire 2017 

 

 

Aan de raad, 

 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,  

 

Overwegende dat: 

 

- er nog geld beschikbaar is uit het overschot Sociaal Domein 2016; 

- de gemeente Schagen voor andere minimaregelingen ook uitgaat van 120% van de 

bijstandsnorm; 

- we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van de regeling 

om te gaan sporten of anderszins meedoen aan activiteiten; 

- het college in juni nog van plan was dit beleid te dekken uit de incidentele meevaller 

van 2016. 

 

I:  met betrekking tot agendapunt 25 stelt ondergetekende voor de verordening Meedoen 

Schagen 2018 als volgt te wijzigen: 

 

Artikel 1 lid 1 sub h te wijzigen in:  laag inkomen: een inkomen tot 120% van de van 

toepassing zijnde bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, onderdeel c van de Participatiewet; 

Artikel 3 lid 1 sub c te wijzigen in: een inkomen heeft dat lager is dan 120% van de van 

toepassing zijnde bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de Participatiewet; 

 

De dekking van dit voorstel de komende vier jaar te doen uit het bedrag dat nu over is en in 

de reserve maatschappelijk nut wordt gestort (4x €285.579* =€1.142.316).  

 

II: met betrekking tot agendapunt 23 stelt ondergetekende voor het besluit genoemd onder 1 

en 2 als volgt te wijzigen: 

 

1. Het bij de jaarrekening 2016 toegevoegde bedrag van € 2,9 mln. als volgt te onttrekken uit 

de 

reserve Sociaal Domein: 

- Buurtgezinnen        €   50.000 

- Pilot Callantsoog, Petten, ’t Zand      € 100.000 

- Communicatie sociaal domein      € 100.000 



 

 

- Dementievriendelijke gemeente      € 100.000 

- Toekomstplan 18-/18+       € 100.000 

- Aanpak kwetsbare jongeren      € 100.000 

- Ontwikkelbudget urban data center     € 100.000 

- Lokaal cultuurfonds        € 200.000 

- Stimuleringsfonds initiatieven      € 250.000 

- Tijdelijke extra inzet wijkteams      € 250.000 

- Aanpassingen fysieke omgeving rond woon/zorgcomplexen  € 250.000 

-  Dekking verhoging naar 120% van de bijstandsnorm voor het  

   Kind, en ouderenpakket voor een periode van 4 jaar   € 1.142.316 

- Inzetten restant t.b.v. reserve maatschappelijke nut   €    157.784 

 

2. Het bedrag van € 157.784 toe te voegen aan de reserve Maatschappelijk Nut Openbaar 

Gebied. 

 

Namens de fractie van de Socialistische Partij, 

Jan-Pjotr Komen 

 

NB. Door de wethouder is de verhoging van 110% naar 120% berekend op maximaal  

€ 285.579 per jaar. 


