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AMENDEMENT
Onderwerp:
Agendapunt:
Ingediend door:

Indexeren subsidieplafond 2020 – 2023
Rvs Programmabegroting 2020
Y. Nijsingh (D66), A. Meester (BAMM), R. Manshanden (GroenLinks), S. Visser (CU)
S. Schouten (CDA), A. v.d. Geest (PW2010), G. Gringhuis (GemeenteBelangen),
T. Beuker (PvdA)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
gemeente Medemblik 2019,
Constaterende dat:
 het college voorstelt de Subsidieplafonds voor de komende vier jaar (pagina 60 van de begroting onder
4) niet te indexeren;
 de raming van het CPB aangehouden kan worden als indicatie van de indexering, dit komt voor 2020 uit
op 1.67% (€61.817);
 de raad op 10 november 2016 tijdens het vaststellen van de begroting 2017 en meerjarenraming 2018 –
2020 een amendement heeft aangenomen waarin is opgedragen het subsidieplafond structureel te
indexeren;
Overwegende dat:
 niet indexeren van de subsidieplafonds een feitelijk bezuiniging is op tal van organisaties en
voorzieningen, waaronder o.a.:
 Dorpshuizen
 Verenigingen (van voetbal tot ballet)
 Zwembaden
 Ouderen- en jongerenwerk
 Dorpsraden
 deze voorzieningen en organisaties de bouwstenen vormen van de leefbaarheid in de gemeente en
veelal een voorliggende voorzieningen zijn binnen het sociaal domein;
 het een verkeerd signaal is naar deze stichtingen en verenigingen (waarbinnen veel vrijwilligers actief
zijn) om te bezuinigen op deze voorzieningen in een tijd waarin ze een steeds belangrijkere rol
krijgen/hebben gekregen;
 in de begroting wel beperkte indexatie is opgenomen van gemeentelijke budgetten (eigen organisatie
wel, onze belangrijke partners niet).
Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:
1. De tekst op pagina 59 en 60 van de begroting betreffende maatregel 4 subsidieplafond te wijzigen:
a.
Pagina 59
Toevoegen van €61.817 bij maatregel 4 voor 2020
b.
Pagina 60
van: 4. We stellen voor geen loon- en prijsindexatie toe te passen op het subsidieprogramma.
naar: 4. We indexeren het subsidieprogramma voor loon- en prijsindexatie met 1,67% voor 2020
en de jaren daarna aan de hand van de CPB raming.
2. De dekking hiervoor volgt voor 2020 uit de algemene middelen en het college krijgt opdracht om
conform raadsbesluit van 10 november 2016 bij de kadernota voor structurele dekking van de
meerjarige indexatie te zorgen.
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