A 2020-029
AMENDEMENT
SCHRAPPEN MAATREGELEN SOCIAAL DOMEIN

Voorstelnummer: agendapunt nr. 8a
Onderwerp: Schrappen maatregelen sociaal domein

De raad van de gemeente Lansingerland in vergadering bijeen d.d. 5 november 2020

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Het raadsbesluit onder 1, ‘De begroting 2021-2024 vast te stellen’, als volgt te wijzigen:
1.

De begroting 2021-2024 vast te stellen met dien verstande dat:
a.

De maatregelen met betrekking tot de volgende begrotingsposten (x 1000 euro) voor de jaren 20212022-2023- 2024 zijn geschrapt:

Maatregelen
Mantelzorg compliment niet geven
Begeleiding Light inkrimpen
Beleidsaccenten downsizen
Re-integratie niet laten groeien naar behoefte
Participatiebanen op huidige niveau bestendigen
Verdiencapaciteit sportaccommodaties omhoog
Combinatiefunctionaris weg
Totaal

2021
90
200
205
200
150
50
0
895

2022
90
300
255
200
150
50
30
1.075

2023
90
300
255
200
150
50
30
1.075

2024
90
300
255
200
150
50
30
1.075

b. Deze wijziging is gedekt door de te realiseren inkomsten uit de onroerendezaakbelasting (OZB) van
woningen in de begroting 2021 -2024 structureel te verhogen met gemiddeld € 1.050.000 per jaar.
Toelichting:

-

De raad is niet vooraf meegenomen om kaders mee te geven voor het maatregelenpakket.
De door het college voorgestelde maatregelen om te korten op een groot aantal
begrotingsposten in het sociaal domein staan op gespannen voet met de maatschappelijke
onzekerheid over de gevolgen van de coronacrisis. Dit past niet met de solidariteit die in onze
gemeente met dorps karakter sterk hoort te zijn.

-

-

-

-

Geschat is dat de werkloosheid de komende periode zal gaan stijgen. Daar passen geen
maatregelen bij op het terrein van re-integratie en participatie. Het college kiest ervoor om het
budget voor re-integratieactiviteiten 2 ton per jaar minder te laten groeien dan nodig om de
verwachte stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden op te vangen. Dit terwijl de economie
een klap krijgt en er 120 extra werklozen zijn voorzien voor de komende vier jaar. Daarnaast is
het aantal participatiebanen in Lansingerland laag vergeleken met andere gemeenten en budget
bestendigen is ongepast.
Dit geldt ook voor de maatregel om het mantelzorg-compliment te schrappen. Juist de
mantelzorg is in deze coronatijden vitaal. Een klein gebaar betekent veel.
Met ‘inkrimpen begeleiding light’ wordt in het budget gesneden bedoeld voor ondersteuning van
zelfstandig wonende ouderen en statushouders. De kans is groot dat dit een extra grote druk
legt op vrijwilligers, die toch al flink belast zijn.
De door de raad vastgestelde beleidsaccenten moeten eerst zorgvuldig worden geëvalueerd,
alvorens daar een taakstelling te zetten. Het gaat wederom om een maatregel bij groepen
kwetsbare inwoners.
Maatregelen op het terrein van de sport die vooruitlopen op de beeldvorming en besluitvorming
over het sportaccommodatieplan zijn prematuur.

Dekking voor het schrappen van deze maatregelen wordt gevonden in het verhogen van de totale OZB
inkomsten met € 1.050.000 per jaar. Hiermee komt de OZB weer terug op het landelijk gemiddelde
percentage. Dit betekent gemiddeld ongeveer € 40 per huishouden per jaar extra OZB waarbij de
sterkste schouders de grootste extra lasten dragen. Dat past in een solidair Lansingerland, waarbij de
dorpse mentaliteit leidt tot een sterk gevoel van lokale verbondenheid.
Ondertekening en naam:
Petra Verhoef, PvdA-fractie
Verworpen door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 5 november
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