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Amendementen voor de raadsvergadering van 25 juni 2019

Agendapunt : 13

Onderwerp : kadernota 2020-2023

lllllllllllllllllllllllllllllllllllillll
Stuknummer: 19.032653

Aan de raad,

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,

Overwegende dat:
We in deze kadernota worden geconfronteerd met forse lastenstijging binnen het sociaal 
domein. Deze kadernota laat zien wat we te kort komen op de jeugdzorg en de WMO 
wanneer het Rijk niet met afdoende oplossing komt.
Het de rol is van de raad om kaders mee te geven voor de begroting 2020.
In de begroting meerdere indicatoren opgenomen zijn uit ‘waar staat je gemeente' Dat 
deze indicatoren het verschil maken tussen kwantitatief en kwalitatief en dat dit 'sturen op 
geluk' genoemd kan worden. Welbevinden en geluk hebben een belangrijke preventieve 
werking, net als meer beweging en andere leefstijladviezen.
Het meerjaren-uitvoeringsprogramma een opgave is van de politiek om bij te dragen aan 
geluk.

Spreekt uit:
Dat de visie van de gemeente alles wat we doen en laten draagt bij aan het geluk 
van onze inwoners en ondernemers”
Een adviseur Geluk behoeft en rechtvaardigt.
Wetenschap aantoont dat de gemeente 12 factoren van het levensgeluk van onze 
inwoners kan beïnvloeden.

Stelt voor in het gevraagd besluit (amendement 1):

Bij Domein inwoner en bestuur

De adviseur Geluk heeft de afgelopen járen baanbrekend werk verricht, zowel binnen als 
buiten de organisatie. Reden waarom is besloten deze formatieruimte op een andere wijze in 
te zetten . De twaalf geluksfactoren waarop wordt gestuurd zijn geïmplementeerd in het 
beleid en de wethouders hebben het thema geluk ingebed in de uitvoering van hun 
portefeuille.

Te wijzigen in:



De adviseur Geluk heeft de afgelopen járen baanbrekend werk verricht, zowel binnen als 
buiten de organisatie. Reden waarom is besloten deze formatieruimte te handhaven. De 
twaalf geluksfactoren waarop wordt gestuurd geven richting aan ons handelen en is de 
motor voor continu ontwikkelen en verbeteren en is een 'on going process'

Stelt voor in het gevraagd besluit (amendement 2):

Bij Domein samenleving en gezondheid

Binnen het domein samenleving en gezondheid zien we ons wel voor een uitdaging staan. 
Net als elders in het land zien we ook in Schagen dat de zorgvraag binnen de Jeugdzorg en 
de WMO toeneemt. Niet alleen in aantal maar ook in complexiteit. Zo is begin 2019 het 
aantal cliënten/ voorzieningen in de WMO met !87o gestegen. In de jeugdzorg zelfs met ruim 
42X. Stijgingen die we zonder extra budget en formatie niet kunnen opvangen.

Te wijzigen in:

Binnen het domein samenleving en gezondheid zien we ons wel voor een uitdaging staan. 
Net als elders in het land zien we ook in Schagen da de zorgvraag binnen de Jeugdzorg en 
de WMO toeneemt. Niet alleen in aantal maar ook in complexiteit. Zo is begin 2019 het 
aantal cliënten/ voorzieningen in de WMO met !87o gestegen. In de jeugdzorg zelfs met ruim 
42'^. Stijgingen die we zonder extra budget en formatie niet kunnen opvangen. Maar door 
gelden vrij te spelen kunnen we in de meerkosten WMO iets tegemoet komen.

Bijbehorende dekking is te realiseren door onderstaande post te schrappen

Omschrijving:
Budget huiskamers in elk dorp of wijk 450.000 euro in 2019,2020, 2021,2022.
Budget 4e gebiedsondersteuner in 2021
Budget terugdraaien solidariteitsbijdrage 3e fase ( accommodatie beleid) 70.000 euro 2019,
2020, 2021,2022,

De fractie van Wen

Merieke Bredewi


