lokale partij
WaterlandNatuurlijk
Waterland

AMENDEMENT
Datum indiening:
Nummer:
Onderwerp:

19 september 2019
369-33
duurzaamheid en Omroep PIM

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Artikel 1
In de integrale begrotingsupdate 2019 komen de volgende kredieten te vervallen:
a. Duurzaamheid brandweerkazerne Monnickendam
€ 66.550
b. Duurzaamheid brandweerkazerne Ilpendam
€ 66.550
c. Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken
€ 55.000
d. Duurzaamheid sportzaal Marijkestraat
€ 219.736
Artikel 2
In de integrale begrotingsupdate 2019 wordt als ‘Nieuw beleid’ toegevoegd:
Programmaomschrijving
5a 2.02 Sport, cultuur en recreatie

Mutaties begroting 2019
Lasten
Baten
Saldo
25.000
25.000-

Mutaties meerjarenraming
Saldo 2020
Saldo 2021
Saldo 2022
-

Toelichting
Gelet op de financiële situatie van de gemeente Waterland is het wenselijk dat er maatregelen worden genomen om de begroting structureel sluitend te krijgen. Vooruitlopend op de bezuinigingsvoorstellen die het college hopelijk zal doen in de begroting 2020, voorziet dit amendement erin om reeds in de IBU 2019 een concrete bezuiniging door te voeren. Voorgesteld wordt om de duurzaamheidsinvesteringen in een viertal gebouwen (twee brandweerkazernes, een douche-toiletgebouw en een sportzaal) van in totaal € 407.836 te schrappen.
Daarnaast is in dit amendement de ruimte gevonden om een financiële bijdrage te doen aan Omroep PIM.
Deze lokale omroep heeft aangegeven dringend nieuwe (camera)apparatuur nodig te hebben om de kwalitatief
hoogwaardige uitzendingen ook in toekomst mogelijk te blijven maken. Omroep PIM heeft door middel van
allerlei acties reeds op eigen kracht een bedrag van € 55.000 ingezameld en dit amendement voorziet in een
benodigde aanvullende bijdrage van in totaal € 25.000.
De bijdrage van Omroep PIM aan onder meer het maatschappelijk debat kan niet worden onderschat. Waar
velen in het verleden hebben geprobeerd de inwoners meer te betrekken bij de lokale politiek, heeft Omroep
PIM de politiek daadwerkelijk naar de huiskamer gebracht. Heel veel mensen kijken immers naar de raadsvergaderingen en dat is een groot goed. Zeker gelet op het feit dat indien de gemeente deze betrokkenheid van
inwoners op eigen kracht zou willen bewerkstelligen, een veelvoud nodig is aan financiële middelen, is deze
eenmalige bijdrage in 2020 van € 25.000, ook in deze moeilijke financiële tijden, alleszins te verdedigen.

