
 

 

 

 

Amendement voor de raadsvergadering van 26 september 2017 
 

Agendapunt : 23 

 

Onderwerp     : besteding overschot sociaal domein 2016 

Aan de raad, 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, 

 

Gelezen het raadsvoorstel inzet overschot sociaal domein 2016 

 

Constaterende dat van de € 2.900.000 een bedrag van € 1.600.000 beschikbaar wordt ge-

steld aan een elftal onderdelen binnen het sociaal domein in de vorm van bedragen van 

hele en halve tonnen, 

 

Dat een acceptabele onderbouwing van genoemde bedragen in niet wordt gegeven, 

 

Dat dit het aannemelijk gevolg is van het niet afronden van diverse onderzoeken en nog 

lopende evaluaties . 

 

Dat het hier gaat om extra vrijkomende incidentele middelen, en de noodzaak van 

overhaaste besteding niet aanwezig is. 

 

Huidige overschotten kunnen worden aangewend de stijging van  9% OZB te niet te doen. 

Financiële consequenties vanwege tekorten in de jeugdzorg, ook regionaal, 

en extra noodzakelijke middelen om de kwaliteit van de wijkteams 

te kunnen garanderen. Nu in onvoldoende mate zijn geborgd. 

 

Overwegende dat: 

Uit oogpunt van zorgvuldigheid en in afwachting van de uitkomsten van voornoemde On-

derzoeken en evaluaties,Het beschikbaar stellen van genoemde bedragen uit te stellen. En 

over te dragen aan de nieuwe raad van Schagen. 

 

De bedragen toe te kennen nadat deze per onderwerp en financieel goed onderbouwd 

aan de raad zijn aangeboden, 

 

Middelen die extra vrijkomen na volgen van deze zorgvuldige procedure kunnen worden 

toegevoegd aan de reserve maatschappelijk nut. 

 

Stelt voor; 

Gevraagde besluit 

– te besluiten het overschot sociaal domein 2016 in te zetten voor de zorg, conform dit 

voorstel, 

– - te besluiten de structurele extra middelen sociaal domein genoemd in de 

zogenaamde meicirculaire in te zetten conform dit voorstel. 

Te wijzigen in 

Gevraagde besluit 

– te besluiten het overschot sociaal domein 2016 te reserveren ter beoordeling van de 

nieuwe raad. 

– - te besluiten de structurele extra middelen sociaal domein genoemd in de 

zogenaamde meicirculaire in te zetten als extra inkomsten reserve maatschappelijk nut. 

 

VVD-fractie/handtekening 

    


