A 2020-022
AMENDEMENT
Voorstelnummer: agendapunt nr. 8a 15821

ONDERWERP:

Schrappen bezuinigingen participatie- en re-integratieactiviteiten

De raad van de gemeente Lansingerland in vergadering bijeen d.d. 05-11-2020

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Het raadsbesluit onder punt 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 bezuiniging op participatie- en re-integratieactiviteiten van 200.000 euro per jaar uit de
begroting 2021–2024 is geschrapt;
b. Deze wijziging is gedekt doordat in de begroting 2021-2024 de voor de komende jaren
opgenomen uitbreiding van het aantal FTE’s in de ambtelijke organisatie daartoe is
teruggebracht.
Toelichting:
Op het gebied van re-integratie wordt in de begroting 2021-2024 jaarlijks 200.000 euro bezuinigd. WIJ
Lansingerland begrijpt dat bezuinigingen de komende jaren noodzakelijk zijn.
Ook begrijpt WIJ Lansingerland dat hiervoor pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden.
Echter, Wij Lansingerland is tegen de bezuiniging op participatie- en re-integratieactiviteiten. Juist in
tijden van economische recessie moet er een ultieme inspanning gepleegd worden om mensen aan een
baan te helpen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het bijzonder. Dit omdat mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt bij krapte op diezelfde arbeidsmarkt nog meer het kind van de rekening
worden. Vandaar juist geen bezuiniging en minimaal het bedrag in stand houden wat hiervoor bedoeld is.
Indirect is dit al een bezuiniging omdat gezien de pandemie, een verhoging van het budget meer in de
lijn der verwachting ligt.
Het is gepast dat er niet alleen bezuinigingen van de burgers gevraagd worden, maar dat de gemeente
ook zelf kijkt naar waar er bezuinigd kan worden. Voor WIJ Lansingerland is het dan ook bespreekbaar om
voor de komende jaren minder uitbreiding van personeel te realiseren dan is voorgesteld. Voor het
behoud van de participatie- en re-integratieactiviteiten is een dekking van 800.000 euro nodig, dit zal op
hoofdlijnen neerkomen op 2 tot 2,5 FTE. Wellicht kan er een herschikking van werkzaamheden
plaatsvinden binnen de bestaande formatie. Niet alleen de rekening bij de burgers!
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