
     

 

Amendement voor de raadsvergadering van  
 

Agendapunt : 16 

 

Onderwerp :accommodatiebeleid 

 

 

Aan de raad, 

 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, 15 december 2015  

 

Overwegende dat: 

 

- De bezuinigingen die moet worden doorgevoerd de gehele gemeente treffen. 

- Lastenverzwaring, minder financiële middelen vanuit het rijk en inzichtelijk worden van 

vervangingsinvesteringen voor accommodaties waarvoor geen dekking is in de 

gemeentebegroting, oorzaak van de bezuinigingen zijn. 

- Voorgesteld wordt zowel de gemeente, als de inwoners en de verenigingen te laten 

bijdragen aan de investeringen in het accommodatiebeleid. 

- Wethouder A. Groot zijn functie heeft neergelegd.  

- Het voor maximaal 0,5 fte aanstellen van een wethouder een structurele bezuiniging 

oplevert.  

- De OZB verhoging wordt gezien als laatste redmiddel en het dan niet past om een 

nieuwe wethouder voor meer dan 0,5 fte aan te stellen, ook niet als er een nieuwe 

coalitiepartner aansluit. 

- De commissie bestuur de mening is toegedaan dat een wethouder Financiën 

onmisbaar is. 

 

 

stellen ondergetekenden voor het bij het voorstel behorende  

ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:  

 

Toevoegen aan het besluit; 

Punt 19 g. 

De formatie voor de wethouders vast te stellen op maximaal 3,5 fte, in ieder geval gedurende  

deze raadsperiode en het bespaarde bedrag terug te laten vloeien naar het Sociaal Domein. 

 

 

Toelichting:  

Wij hebben al eerder aan gegeven voor het belang van de leefbaarheid en 

aantrekkelijkheid van de gehele gemeente Schagen te  kunnen instemmen met een 

verhoging van de OZB van 9%. 



Nu de gelegenheid zich voordoet een bezuiniging te kunnen realiseren door het vertrek van 

de wethouder, willen wij dit geld inzetten voor het accommodatiebeleid. Het past in deze tijd 

niet om deze post opnieuw geheel in te vullen.  

Zo hoeft er minder uit het sociaal domein (WMO)ingezet te worden. Waardoor het risico waar 

wethouder Blonk over spreekt beperkt blijft. 

 

 

 

 

Naam/fractie/handtekening 

 

Merieke Bredewold 

Wens4u 


