Amendement taakstelling 2020
Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 7 november 2019,
Constaterende dat
•
•
•
•

Voor 2020 een tekort bestaat van 6.289 miljoen, dit ondanks een positief
structureel begrotingssaldo van 1.775 miljoen (blz. 22);
Daarom voor 2020 de taakstelling voor een bedrag van 5.211 is ingeboekt, te
samen met een onttrekking van 1.308 miljoen aan de Reserve Sociaal Domein;
levert dit voor 2020 een begroting op met een uitkomst van 0 (zie blz. 20);
De raad het budgetrecht heeft, gebruikelijk daarom is dat bezuinigingsvoorstellen
eerst in raadscommissies worden besproken, opdat dit recht op een zorgvuldige
en weloverwogen wijze kan worden uitgeoefend;
Door grote en deels onverwachte tegenvallers voortvloeiende uit de meicirculaire
2019 heeft het college ook al voor 2020 taakstellingen voorgesteld terwijl deze
grotendeels niet in commissies zijn besproken, laat staan dat het effect van deze
taakstellingen voldoende is onderzocht of met uitvoerders en andere
belanghebbenden zoals de aanbieders van huishoudelijke ondersteuning is
besproken;

Overwegende dat
•
•

•

•
•

Een aantal van de voorstellen voor 2020, hetzij kwetsbare groepen onevenredig
treft, hetzij ten koste gaan van de sociale samenhang of van allebei;
Dit voor 2020 de volgende bezuinigingsvoorstellen betreffen:
-elektrische deuropeners (75k),
-verlagen verhuiskostenregeling (35k),
-kleine woningaanpassingen (30k),
-nieuw normenkader HO (100k)
-verlagen subsidie breedtesport (25k),
-beëindigen subsidie eenmalige activiteiten zelf-en belangenorganisaties (40k), gedeeltelijk terugdraaien uitbreiding handhaving (130k),
-verlaging inkomensgrens voor beschermingsbewind van 115% naar 100% van
de bijstandsnorm (100k),
-verhoging eigen bijdrage economisch daklozen gezinnen (42k)
-verlaging budget stimulering gezondheid (70)k,
te samen een taakstelling van 647.000 euro;
Het weerstandsvermogen uitstekend is en de schuldquote laag;
Het college voorstelt om het hek om het sociale domein op 31 december 2019 op
te heffen;

•

Op grond van bovenstaande overwegingen de invulling van de taakstelling voor
2020 zonder al te veel risico beperkt kan blijven tot 4,564 miljoen en het
resterende tekort kan worden opgelost door een eenmalige bijdrage uit de
algemene reserve, daarbij rekening houdend met het gegeven dat het saldo van
de Reserve Sociaal Domein ad 9.051.000 instroomt per ultimo 2019 in de
Algemene Reserve;

Besluit
Het tekort van 0.647 miljoen euro, dat optreedt door een aantal voorgestelde
taakstellingen alsnog te bespreken en te onderzoeken, aan te zuiveren door een
eenmalige bijdrage uit de algemene reserve;
Wijzigt de tabel op bladzijde 20 van de begroting als volgt
Voor 2020 wordt het bedrag Invulling taakstelling gewijzigd in: - 4.664
De tabel voor 2020 wordt aangevuld met: Onttrekking aan algemene reserve: - 0.647
Wijzigt het besluit op bladzijde 221 van de begroting aldus
Onder punt 2. De raad stemt in met, de tweede zin onder a. als volgt aan te vullen:
€ 647.000 uit de algemene reserve in 2020;
en gaat over tot de orde van de dag.
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