Verworpen, de griffier

Amendement

Voor: Lokaal Liberaal, VVD
Tegen: CDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, Het Vechtse Verbond, PvdA, PVV,
Samen Stichtse Vecht, Streekbelangen

Reg. Nr.6. A 2.

Agendapunt: 5. en 6. Programmabegroting 2021 en gemeentefonds Septembercirculaire 2020
Onderwerp: Geef de Vitale Coalitie voldoende ruimte om de transitie vorm te geven
Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht bijeen op 11 november 2020.
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Als subbeslispunten onder 3. van het raadsbesluit Gemeentefonds Septembercirculaire 2020 op te nemen:
•

-

-

Voor 2021 een eenmalig transitiebudget te verstrekken ter hoogte van maximaal € 480.000,00 euro
te financieren uit het positieve begrotingssaldo voor 2021 zoals opgenomen in de
Septembercirculaire 2020.
De taakstelling voor 2021 en latere jaren ongewijzigd te laten.
In het proces van de Programmabegroting 2022 een besluit te nemen over de hoogte van de
taakstelling voor 2022 en latere jaren.
Organisaties in de Vitale Coalitie zelf invulling aan de taakstelling te laten geven en daarbij helder
te laten maken in voorstellen wat de maatschappelijke impact is.
De voorstellen hebben het karakter van een cafetariamodel.
Er moeten nu geen onomkeerbare besluiten worden genomen.
Het college heeft de regie op het te doorlopen proces.
Het proces dat de Vitale Coalitie en de gemeente met The Alignment House doorlopen te
vergoeden. Kosten € 35.000 euro exclusief btw te financieren uit de post ‘faciliteren transformatie
voorveld’ uit de Programmabegroting 2021.
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Toelichting:
•

•

•
•

In de Programmabegroting 2021 is een taakstelling opgenomen van 20% op preventie en welzijn,
zoals vastgesteld in de Kadernota 2020. Binnen dit taakveld komt dit neer op een bedrag van €
432.978 euro.
In de Programmabegroting 2021 is een taakstelling opgenomen van 20% op media, waaronder de
bibliotheken, zoals vastgesteld in de Kadernota 2020. Binnen dit taakveld komt dit neer op een bedrag
van € 194.962 euro.
De Septembercirculaire 2020 laat een nieuw begrotingssaldo zien na besluitvorming
Septembercirculaire 2020 van € 671.655 euro.
De impact van de taakstelling is onvoldoende duidelijk maar maatschappelijke gevolgen lijken
onvermijdelijk lijken.

1 van 2

•

De Vitale Coalitie en de gemeente hebben de eerste helft van 2021 nodig om de impact van de
taakstelling te onderzoeken en inzichtelijk te maken door samen een proces te doorlopen met
ondersteuning van het adviesbureau The Alignment House. En op basis van de resultaten van dit
onderzoek en proces voorstellen te formuleren hoe en in welke mate invulling kan worden gegeven
aan de taakstelling.

