Amendement
Bij agendapunt Kadernota begroting 2012
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 30 juni 2011,

Servicepunt Rijnsburg
Constaterende dat:
 onder 5.b. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met de maatregelen
genoemd in het Eindrapport “Scherp aan de wind” onder de noemer “vergroten
efficiency”;
 nummer 15 van deze maatregelen onder meer omvat de sluiting van het servicepunt
Rijnsburg;
Overwegende dat:
 dit servicepunt een wezenlijke bijdrage leveren aan het altijd gepropageerde behoud
van de identiteit van de kernen van de nieuwe gemeente Katwijk;
 met deze maatregel de bij de fusie bij de burgers van Rijnsburg gewekte
verwachtingen teniet worden gedaan;
 het collegewerkplan uitgaat van het per wijk investeren in het niveau van
voorzieningen;
 met deze maatregel het niveau van voorzieningen in Rijnsburg achteruit gaat;
 dit servicepunt daarnaast van wezenlijk belang is voor de bereikbaarheid voor ouderen
en gehandicapten;
 door de nog in Rijnsburg te realiseren woningbouwplannen het aantal potentiële
bezoekers aanmerkelijk zal toenemen;
 de met de sluiting bereikte besparing weer (deels) zal worden gebruikt voor een extra
avondopenstelling op de hoofdlocatie Katwijk aan Zee, zodat deze sluiting slechts een
beperkte bijdrage levert aan de ombuigingsoperatie;
 financiën niet allesbepalend mogen zijn als het gaat om de gemeentelijke
dienstverlening en het voorzieningenniveau in de kernen;
 sluiting van dit servicepunt daarom ongewenst is;
Voegt aan het raadsbesluit onder 5.b. toe: “met uitzondering van het sluiten van het
servicepunt Rijnsburg (maatregel 15)”.

GemeenteBelangen

PvdA

Amendement
Bij agendapunt Kadernota begroting 2012
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 30 juni 2011,

Bijdrage KBOR
Constaterende dat:
 onder 5.c. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met de maatregelen
genoemd in het Eindrapport “Scherp aan de wind” onder de noemer “ taken- en
subsidiediscussie” conform bijlage 2 van deze Kadernota;
 nummer 13 van deze maatregelen het afschaffen van de subsidie KBOR bevat;
 voor 2O12 er nog een restsubsidie van 75OO euro overblijft te weten 5O% van het
oorspronkelijke bedrag
Overwegende dat:
 de werkzaamheden van de KBOR juist de laatste jaren een speerpunt in het onderwijs
bij de overgang het primair naar het voortgezet onderwijs;
 met de KBOR juist het kontakt beroepsleven en Katwijks onderwijs werd gerealiseerd;
 er geen nieuwe initiatieven in deze klaar staan om de rol en taak van de KBOR over te
nemen:
 gezien de samenstelling van de Katwijkse beroepsbevolking zal de rol van de KBOR
van belang blijven;
 door deze bezuinigingsmaatregel de toeleiding van scholieren richting de arbeidsmarkt
in gevaar komt
 de organisatie heeft aangegeven te willen meedenken in bezuinigingsmaatregelen.
Voegt aan het raadsbesluit onder 5.c. toe: “met uitzondering van het afschaffen van de
subsidie KBOR (maatregel 13)”.

GemeenteBelangen

PvdA

Amendement
Bij agendapunt Kadernota begroting 2012
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 30 juni 2011,

Schrappen post kunstuitleen
Constaterende dat:
 onder 5.c. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met de maatregelen
genoemd in het Eindrapport “Scherp aan de wind” onder de noemer “ taken- en
subsidiediscussie”conform bijlage 2 van deze Kadernota;
 nummer 11 van deze maatregelen omvat het schrappen van de post kunstuitleen
betreffende kunst in het gemeentehuis per 2O12 voor 7.OOO euro per jaar;
Overwegende dat:
 kunst de werkende medemens altijd stimuleert en prikkelt en fleur geeft aan de
inrichting van het gemeentehuis;
 met onmiddellijke ingang de kunstuitleen wordt stopgezet;
 dit ook gefaseerd zou kunnen worden ingevoerd waarbij er een kunstaanvulling kan
plaatsvinden middels kunst uit het depot’;
 daarmee de toeleverende verenigingen/stichtingen van de diverse kunststukken de tijd
krijgt om in te spelen op een af te bouwen subsidiëring;
 het college met een voorstel voor financiële fasering voor de komende drie jaar komt;
Voegt aan het raadsbesluit onder 5.c. toe: “met uitzondering van het schrappen van de post
kunstuitleen (maatregel )”.

GemeenteBelangen

PvdA

SGP

Amendement
Bij agendapunt Kadernota begroting 2012
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 30 juni 2011,

Leerlingenvervoer
Constaterende dat:
 onder 5.c. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met de maatregelen
genoemd in het Eindrapport “Scherp aan de wind” onder de noemer “taken- en
subsidiediscussie” conform bijlage 2 van deze Kadernota;
 nummer 17 van deze maatregelen onder meer omvat de aanpassing regeling
leerlingenvervoer;
 het hier gaat om het vervallen van de overgangsmaatregel leerlingenvervoer 2 – 4 km
met ingang van 2O14;
Overwegende dat:
 er veel gesprekken nu gaande zijn tussen ouders, Platform Gehandicapten,
onderwijsinstellingen, de Katwijkse politiek betreffende het leerlingenvervoer van
Katwijkse leerlingen;
 deze gesprekken leiden tot de vraag naar maatwerk voor deze kwetsbare leeftijdsgroep
wat betreft het vervoer;
 er vanuit deze gesprekken diverse alternatieven nader zullen worden onderzocht;
 deze mogelijk kunnen leiden tot een verbetering van het leerlingenvervoer waar ook
mogelijk in financiële zin winst is te behalen;
 we tot 2O14 de tijd hebben om hier invulling aan te geven is het te voorbarig om deze
taakstelling voor genoemd jaar nu al vast te stellen;
Voegt aan het raadsbesluit onder 5.c. toe: “met uitzondering van het aanpassen regeling
leerlingenvervoer” (maatregel 17)

GemeenteBelangen

PvdA

SGP

Amendement
Bij agendapunt Kadernota begroting 2012
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 30 juni 2011,

Professionalisering peuterspeelzaalwerk
Constaterende dat:
 onder 5.c. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met de maatregelen
genoemd in het Eindrapport “Scherp aan de wind” onder de noemer “ taken- en
subsidiediscussie”conform bijlage 2 van deze Kadernota;
 nummer 43 van deze maatregelen omvat het beëindigen / verlagen bekostiging
professionalisering peuterspeelzaalwerk niveau 2;
Overwegende dat:
 een dergelijke maatregel de professionalisering en het kwaliteitsbehoud van de
Katwijkse peuterspeelzalen zal aantasten;
 met het oog op Passend Onderwijs we juist in een zo vroeg mogelijk stadium op alle
Katwijkse peuterspeelzalen vroegtijdig problematieken moeten onderkennen en
kunnen handelen;
 hiermee in de praktijk het gehele Katwijkse primair onderwijs is gediend;
 hiermee we als gemeente de regie kunnen blijven voeren over de taakstelling van de
Katwijkse peuterspeelzalen;
 de gemeente bij de jaarlijkse controle wel de peuterspeelzalen kan blijven aanspreken
op te bereiken beleidsdoelen;
 de gezamenlijke peuterspeelzaalbesturen voor 2O12 ook zelf kunnen onderzoeken wat
er aan realistische mogelijkheden bestaat om mogelijk te bezuinigen op dit punt te
kunnen realiseren en dit aan het College te rapporteren;
Voegt aan het raadsbesluit onder 5.c. toe: “met uitzondering van het beëindigen / verlagen
bekostiging professionalisering peuterspeelzaalwerk niveau 2 (maatregel 43)”.

GemeenteBelangen

PvdA

SGP

Amendement
Bij agendapunt Kadernota begroting 2012
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 30 juni 2011,

Samenvoegen SWOK en Factor W
Constaterende dat:
 onder 5.c. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met de maatregelen
genoemd in het Eindrapport “Scherp aan de wind” onder de noemer “ taken- en
subsidiediscussie” conform bijlage 2 van deze Kadernota;
 nummer 39 van deze maatregelen omvat het samenvoegen van S.W.O.K. en Factor W
alsmede Steunpunt Medelanders en het vrijwilligerssteunpunt wat in 2O13 moet
leiden tot een besparing van 1OO.OOO euro en in 2O14 tot een besparing van
2OO.OOO euro;
Overwegende dat:
 de betreffende organisaties zelf ideeën zullen hebben over een efficiëntere
bedrijfsvoering;
 dergelijke voorstellen meer draagvlak in en om de organisaties hebben dan de hier
opgelegde bezuinigingstaakstelling;
 S.W.O.K. en Factor W de bereidheid hebben uitgesproken om met voorstellen te
komen;
 het daarom wenselijk is – alvorens deze subsidiekorting op te leggen – de organisaties
één jaar de tijd te geven om dit nader uit te werken;
 bij deze uitwerking ook de samenvoeging met Steunpunt Medelanders en het
Vrijwilligerssteunpunt als de andere twee partijen ook moet worden meegenomen;
 het ongewenst is vooruitlopende hierop de subsidie af te schaffen en daarmee deze
voorziening te laten verdwijnen;
 het college anders eerst met voorstellen / een onderzoek dient te komen voordat er een
besluit over deze subsidiekorting wordt genomen;
Voegt aan het raadsbesluit onder 5.c. toe: “met uitzondering van het korten van de subsidie
S.W.O.K. en Factor W na hun samenvoeging (maatregel 39)”.

GemeenteBelangen

PvdA

SGP

Amendement
Bij agendapunt Kadernota begroting 2012
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 30 juni 2011,

Subsidie Moederkind-centrum Femke
Constaterende dat:
 onder 5.c. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met de maatregelen
genoemd in het Eindrapport “Scherp aan de wind” onder de noemer “ taken- en
subsidiediscussie” conform bijlage 2 van deze Kadernota;
 nummer 24 van deze maatregelen omvat het verlagen van de subsidie voor
moederkind- centrum Femke;
Overwegende dat:
 moederkind- centrum Femke zich in de Katwijkse samenleving een duidelijke plek
heeft verworven;
 het slagen van Femke vooral voortkomt uit de aansturing van vele vrijwilligsters door
een coördinator;
 deze coördinator ook nieuwe mogelijkheden voor Femke blijft zoeken en ontdekt;
 het beleid van de gemeente is de doelgroep van Femke zichzelf te laten ontplooien;
 het daarom wenselijk is, ondanks een vermindering van de subsidiekorting in 2O13 en
2O14 met 25%, de gewenste coördinatiekosten op het originele peil te handhaven;
 hierdoor de bereikte resultaten tot op heden onder druk komen te staan;
Voegt aan het raadsbesluit onder 5.c. toe: “met uitzondering van het korten van de subsidie
voor moederkind- centrum Femke (maatregel 24)”.

GemeenteBelangen

Amendement
Bij agendapunt Kadernota begroting 2012
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 30 juni 2011,

Verlaging subsidies monumenten
Constaterende dat:
 onder 5.c. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met de maatregelen
genoemd in het Eindrapport “Scherp aan de wind” onder de noemer “ taken- en
subsidiediscussie” conform bijlage 2 van deze kadernota;
 nummer 62 van deze maatregelen omvat het verlagen van de subsidies monumenten
met € 21.500,-;
Overwegende dat:
 de gemeente Katwijk juist de laatste jaren veel ten goede heeft gekeerd wat betreft het
monumentenbeleid in gebouwen en bomen;
 het risico er is dat door het verlagen van de subsidie minder aanvragen positief kunnen
worden beoordeeld;
 dit dan – zoals in het verleden – tot kwaliteitsverlies in het monumentenbestand
kunnen leiden;
 we juist middels Open Monumenten Dagen de Katwijkse burgers en in het bijzonder
de jeugd oog willen laten krijgen voor het cultureel erfgoed in deze gemeente;
 verwachten we van het College in eerste instantie een voorstel waarin ook wordt
meegenomen de mogelijkheid om weer nieuwe monumenten te kunnen aanwijzen in
de nabije toekomst;
Voegt aan het raadsbesluit onder 5.c. toe: “met uitzondering van het verlagen van de
subsidies voor monumenten (maatregel 62)”.

GemeenteBelangen

PvdA

SGP

Amendement
Bij agendapunt Kadernota begroting 2012
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 30 juni 2011,

Zorgmarkt openstellen voor schoonmaakbedrijven
Constaterende dat:
 onder 5.c. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met de maatregelen
genoemd in het Eindrapport “Scherp aan de wind”
 nummer 5 van deze maatregelen omvat de zorgmarkt openstellen voor
schoonmaakbedrijven;

Overwegende dat:
 De thuiszorg een basisvoorziening is waar inwoners noodgedwongen gebruik van
moeten maken
 De zorgmarkt openstellen ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg
 Vooruitlopend op deze discussie geen bezuinigingsmaatregelen genomen dienen te
worden omdat het geheel in samenhang met elkaar moet worden gezien.
 Zorg is meer dan schoonmaken alleen.
Voegt aan het raadsbesluit onder 5.c. toe: met uitzondering van “Zorgmarkt openstellen
voor schoonmaakbedrijven (maatregel 5 )”.

GemeenteBelangen

PvdA

SGP

Amendement
Bij agendapunt Kadernota begroting 2012
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 30 juni 2011,

Kerstbomen in de openbare ruimte
Constaterende dat:
 onder 5.c. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met de maatregelen
genoemd in het Eindrapport “Scherp aan de wind” onder de noemer “ taken- en
subsidiediscussie”;
 nummer 74 van deze maatregelen omvat het afschaffen van het plaatsen van
kerstbomen in de openbare ruimte;
Overwegende dat:
 een dergelijke versobering voor zowel de inwoners als de bezoekers van onze
gemeente afbreuk doet aan het beeld van onze gemeente;
 een alternatief zou kunnen zijn het duurzaam aanplanten van kerstbomen voor
hergebruik zodat niet jaarlijks bomen behoeven te worden aangeschaft;
 hiermee tevens het milieu wordt gediend;
 hiermee ook een besparing kan worden bereikt;
Voegt aan het raadsbesluit onder 5.c. toe: “met uitzondering van het niet meer plaatsen van
kerstbomen in de openbare ruimte (maatregel 74)”.

GemeenteBelangen

PvdA

Amendement
Bij agendapunt Kadernota begroting 2012
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 30 juni 2011,

Subsidie SKA (Oud & Nieuwfeest)
Constaterende dat:
 onder 5.c. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met de maatregelen
genoemd in het Eindrapport “Scherp aan de wind” onder de noemer “ taken- en
subsidiediscussie”;
 nummer 55 van deze maatregelen omvat het verlagen van de subsidie aan SKA met €
10.000,-- voor het Oud- en nieuwfeest in Katwijk aan Zee;
Overwegende dat:
 dit feest met medewerking van de gemeente is ingesteld om ongeregeldheden en
vandalisme elders in de gemeente te voorkomen;
 het gevaar bestaat dat door het verlagen van de subsidie dit feest niet meer kan worden
georganiseerd;
 dit dan – zoals in het verleden - wederom tot ongeregeldheden en vandalisme kan
leiden;
 de kosten hiervan voor de gemeenschap wel eens aanzienlijk meer zouden kunnen zijn
dan het thans te korten bedrag op de subsidie;
 het daarom ongewenst zou zijn dat deze activiteit zou verdwijnen;
 eerst in overleg met SKA bezien moet worden of deze subsidieverlaging mogelijk is
zonder het voortbestaan van deze activiteit in gevaar te brengen;
Voegt aan het raadsbesluit onder 5.c. toe: “met uitzondering van het verlagen van de
subsidie voor SKA voor het Oud- en Nieuwfeest (maatregel 55)”.

GemeenteBelangen

PvdA

Amendement
Bij agendapunt Kadernota begroting 2012
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 30 juni 2011,

Subsidie Strandbibliotheek
Constaterende dat:
 onder 5.c. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met de maatregelen
genoemd in het Eindrapport “Scherp aan de wind” onder de noemer “ taken- en
subsidiediscussie”;
 nummer 28 van deze maatregelen omvat het beëindigen van de subsidie voor de
strandbibliotheek;
Overwegende dat:
 de strandbibliotheek een groot succes is en een belangrijke en aansprekende
toeristische voorziening voor Katwijk is geworden;
 het eventueel verdwijnen van de strandbibliotheek ten koste gaat van de toeristische
voorzieningen in de gemeente;
 het beleid van de gemeente is het toerisme te bevorderen;
 het daarom wenselijk is – alvorens deze subsidie af te schaffen – te onderzoeken of
behoud van deze voorziening mogelijk is met geen of minder subsidie;
 het ongewenst is vooruitlopende hierop de subsidie af te schaffen en daarmee deze
voorziening te laten verdwijnen;
Voegt aan het raadsbesluit onder 5.c. toe: “met uitzondering van het beëindigen van de
subsidie voor de strandbibliotheek (maatregel 28)”.

GemeenteBelangen

SGP

Amendement
Bij agendapunt Kadernota begroting 2012
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 30 juni 2011,

Schoolzwemmen
Constaterende dat:
 onder 5.c. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met de maatregelen
genoemd in het Eindrapport “Scherp aan de wind”
 nummer 18 van deze maatregelen omvat het afschaffen van het schoolzwemmen;
 nummer 40 van deze maatregelen omvat een korting op de subsidie aan het zwembad
van 100.000 vanaf 2014.
 het zwembad dubbel gekort wordt.
Overwegende dat:
 Schoolzwemmen deel uitmaakt van het bewegingsonderwijs van de basisscholieren
 Zwemvaardigheid niet alleen via een diploma wordt verkregen, maar juist door
regelmatig zwemmen
 Zwemvaardigheid in een kustplaats van levensbelang kan zijn
 Via deze bezuinigingsmaatregel het zwembad inkomsten derft, die door de gemeente
weer zullen moeten aangevuld.
 De directie van het zwembad heeft aangegeven te willen meedenken in de
mogelijkheden tot bezuinigen.

Voegt aan het raadsbesluit onder 5.c. toe: “met uitzondering van het afschaffen van het
Schoolzwemmen (maatregel 18)”.

GemeenteBelangen

PvdA

SGP

Amendement
Bij agendapunt Kadernota begroting 2012
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 30 juni 2011,

Openbare Bibliotheek
Constaterende dat:
 onder 5.c. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met de maatregelen
genoemd in het Eindrapport “Scherp aan de wind”
 nummer 29 van deze maatregelen omvat het aanpassen van de subsidie van de
Openbare Bibliotheek;

Overwegende dat:
 er binnenkort gesproken wordt over de bibliotheekfunctie en eventuele nieuwbouw in
de gemeente Katwijk
 Vooruitlopend op deze discussie geen bezuinigingsmaatregelen genomen dienen te
worden omdat het geheel in samenhang met elkaar moet worden gezien.
Voegt aan het raadsbesluit onder 5.c. toe: “met uitzondering van het aanpassen van de
subsidie van de Openbare Bibliotheek (maatregel 29)”.

GemeenteBelangen

PvdA

Amendement
Bij agendapunt Kadernota begroting 2012
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 30 juni 2011,

Alternatieve huisvesting Muziekschool
Constaterende dat:
 onder 5.c. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met de maatregelen
genoemd in het Eindrapport “Scherp aan de wind”
 nummer 31 van deze maatregelen omvat “alternatieve huisvesting muziekschool”

Overwegende dat:
 er pas gesproken kan worden over een bezuinigingsmaatregel als er concrete
voorstellen op tafel liggen.
 Dit nu niet aan de orde is
 Het college eerst met voorstellen dient te komen voordat er een voorschot op
bezuinigingen kan worden genomen.
Voegt aan het raadsbesluit onder 5.c. toe: “met uitzondering van alternatieve huisvesting
muziekschool (maatregel 31)”.

GemeenteBelangen

PvdA

Amendement
Bij agendapunt Kadernota begroting 2012
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 30 juni 2011,

Verlagen subsidie Katrijn
Constaterende dat:
 onder 5.c. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met de maatregelen
genoemd in het Eindrapport “Scherp aan de wind”
 nummer 37 van deze maatregelen omvat “verlagen subsidie Katrijn”

Overwegende dat:
 het bestuur van Katrijn heeft aangegeven te willen komen met bezuinigingsvoorstellen
 de door het college voorgestelde bezuinigingsmaatregel er toe zal leiden dat Katrijn de
aktiviteiten zal moeten stopzetten
 met deze maatregel een gat wordt geslagen in een belangrijke sociale voorziening voor
ouderen in Katwijk
Voegt aan het raadsbesluit onder 5.c. toe: “met uitzondering van Subsidie Katrijn (maatregel
37)”.

GemeenteBelangen

PvdA

SGP

Amendement
Bij agendapunt Kadernota begroting 2012
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 30 juni 2011,

Onderhoud buitenruimte
Constaterende dat:
 onder 5.c. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met de maatregelen
genoemd in het Eindrapport “Scherp aan de wind”
 nummer 77 van deze maatregelen omvat “Gefaseerd terugbrengen van het kwaliteits
nivo van onderhoud buitenruimte naar nivo 2007”

Overwegende dat:
 vanwege de economische teruggang onderhoudswerk in het algemeen goedkoper
wordt aangenomen.
 De terugval van het kwaliteitsnivo daarom onnodig is.
 Het college ervoor moet zorgen dat er scherper wordt ingekocht.
Voegt aan het raadsbesluit onder 5.c. toe: “met uitzondering van gefaseerd terugbrengen
van het kwaliteitsnivo van onderhoud buitenruimte naar nivo 2007” (maatregel 77)”.

GemeenteBelangen

SGP

Amendement
Bij agendapunt Kadernota begroting 2012
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 30 juni 2011,

Wijzigen maairegime bermen en groenstroken
Constaterende dat:
 onder 5.c. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met de maatregelen
genoemd in het Eindrapport “Scherp aan de wind”
 nummer 79 van deze maatregelen omvat “Gefaseerd terugbrengen van het
inrichtingsniveu van de openbare ruimte: wijzigen maairegime bermen en
groenstroken.”

Overwegende dat:
 vanwege de economische teruggang onderhoudswerk in het algemeen goedkoper
wordt aangenomen.
 De terugval van het kwaliteitsnivo daarom onnodig is.
 Het college ervoor moet zorgen dat er scherper wordt ingekocht.


Voegt aan het raadsbesluit onder 5.c. toe: “met uitzondering van gefaseerd terugbrengen
van het inrichtingsniveu van de openbare ruimte: wijzigen maairegime bermen en
groenstroken. (maatregel 79)”.

GemeenteBelangen

Amendement
Bij agendapunt Kadernota begroting 2012
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 30 juni 2011,

Taakstelling jeugd- en jongerenwerk
Constaterende dat:
 onder 5.c. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met de maatregelen
genoemd in het Eindrapport “Scherp aan de wind” onder de noemer “ taken- en
subsidiediscussie” conform bijlage 2 van deze kadernota;
 nummer 48 van deze maatregelen omvat een taakstelling op het hele brede terrein van
jeugd- en jongerenwerk met € 78.000 vanaf 2014;
Overwegende dat:
 het jeugd- en jongerenwerk is al zijn facetten een belangrijke plaats inneemt in de
Katwijkse gemeenschap;
 recent de subsidiemethode aangepast is tot een outputgerichte methode;
 hierdoor de vraag naar subsidie gestuurd gaat worden naar behoefte en bereikte
resultaten;
 de resultaten van deze wijzingen na twee jaar geëvalueerd dienen te worden;
 na evaluatie pas duidelijk wordt wat de impact is op de hoogte van het benodigde
jaarlijkse budget;
 het nu te vroeg is om eenzijdig zonder evaluatie te besluiten het totale budget te
verlagen
 Een dergelijk besluit tevens demotiverend zal werken naar de vrijwilligers die zich
inzetten voor het jeugdbeleid en een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling
en participatie van jongeren in de maatschappij
Voegt aan het raadsbesluit onder 5.c. toe: “met uitzondering van het verlagen van de
subsidies voor monumenten (maatregel 62)”.

GemeenteBelangen

PvdA

Amendement
Bij agendapunt Kadernota begroting 2012
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 30 juni 2011,

Natuur en Milieu Educatie
Constaterende dat:
a. onder 5.c. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met de maatregelen
genoemd in het Eindrapport “Scherp aan de wind” onder de noemer “taken- en
subsidiediscussie” conform bijlage 2 van deze Kadernota;
b. nummer 65 van deze maatregelen onder meer omvat het combineren van de NME-taak
met andere voorlichting.
Overwegende dat:
a. Natuur en Milieu Educatie (NME) bij uitstek een vorm van kennisoverdracht is die
inwoners bewust maakt van het belang van natuur en milieu
b. Deze kennisoverdracht gericht is op gedragsverandering die leidt tot een duurzamere
samenleving
c. het NME programma van de gemeente in doelgroepen en activiteiten zeer beperkt en
voornamelijk gericht is op scholen
d. door voorlichting over de (curatieve) aanpak van afval en veiligheid te financieren uit
het budget van NME dit programma nog verder wordt uitgehold
e. hierdoor de bereikte resultaten uit het verleden onder druk komen te staan en kan
leiden tot vermindering van bewustzijn en gedragsverandering onder de inwoners van
Katwijk
Voegt aan het raadsbesluit onder 5.c. toe: “met uitzondering van het combineren van de
NME-taak met andere voorlichting” (maatregel 65)
GemeenteBelangen

PvdA

Amendement
Bij agendapunt Kadernota begroting 2012
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 30 juni 2011,

Lidmaatschap CROS
Constaterende dat:
c. onder 5.c. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met de maatregelen
genoemd in het Eindrapport “Scherp aan de wind” onder de noemer “taken- en
subsidiediscussie” conform bijlage 2 van deze Kadernota;
d. nummer 66 van deze maatregelen betreft het beëindigen van het lidmaatschap van de
Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).

Overwegende dat:
a. deze onafhankelijke regionale commissie bewoners, regionale en lokale overheden,
Provincie en luchtvaartpartijen verenigt;
b. Katwijk sinds 1 januari 2008 lid is van CROS, cluster Zuid West,
c. Het doel van het overleg is om oplossingen te vinden voor milieu- en
veiligheidsproblemen;
d. Deze oplossingen moeten leiden tot afspraken over het verminderen van hinder
(geluid, luchtverontreiniging en veiligheid) en maatregelen in de ruimtelijke ordening;
e. Er op dit moment meerdere problemen spelen die voor Katwijk van belang zijn, zoals
de sluiting van vliegveld Valkenburg;
f. Door de sluiting van het Vliegveld het luchtruim boven Katwijk weer vrij is waardoor
het landen op de Kaagbaan lager wordt ingezet ( 2000 i.p.v.3000 ft )
g. Deze verlaging meer geluidshinder boven de gemeente veroorzaakt;
h. Op dit moment het Cluster ZW, samen met de luchtverkeersleiding, zoekt naar een
oplossing;
i. Het bestuurlijk van belang is om als gemeente mee te beslissen over maatregelen die
vermindering van hinder van Schiphol bij haar inwoners tot effect kunnen hebben.
Voegt aan het raadsbesluit onder 5.c. toe: “met uitzondering van het beëindigen van het
lidmaatschap van de Commissie regionaal Overleg luchthaven Schiphol ” (maatregel 66)

GemeenteBelangen

PvdA

SGP

Amendement
Bij agendapunt Kadernota begroting 2012
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 30 juni 2011,

Kostendekking amendementen
Constaterende dat:
1.

2.

onder 2.i. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met het aframen
van het nog niet geoormerkte budget 2010 ad € 104.600 ten gunste van de
begrotingsruimte
onder 4.a. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met het meenemen
in de begroting 2012-2015 van het rentenadeel wegens de aanwending van de
reserve BSI conform de tabel van 7.2;

Overwegende dat:
a. Er in de meerjaren begroting voldoende nieuw beleid is opgenomen, zodat het bedrag
ook in de meerjarenbegroting kan worden afgeraamd;
b. Er nog gesproken moet worden over de toekenning van BSI gelden t.a.v. de in de
kadernota genoemde Voorlopige reserveringen.
c. Dat de vrijkomende gelden gebruikt kunnen worden om de onder 5.c. van het
raadsbesluit genoemde maatregels van het Eindrapport “Scherp aan de wind” te
ontzien.
Voeg toe aan het raadsbesluit onder 2.i. met: “en blijvende aframing voor de meerjaren
begroting”
Wijzig het raadsbesluit onder 4.a. in: “het meenemen in de begroting 2012 – 2015 van het
rentenadeel wegens het aanwenden van het reeds vastgestelde deel van de aanwending reserve
BSI.”

GemeenteBelangen

Amendement
Bij agendapunt Kadernota begroting 2012
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 30 juni 2011,

Kostendekking amendementen (2)
Constaterende dat:
1.

2.

onder 5.c. van het raadsbesluit wordt voorgesteld in te stemmen met de
maatregelen genoemd in het Eindrapport “Scherp aan de wind” onder de noemer “
taken- en subsidiediscussie” conform bijlage 2 van deze Kadernota;
nummer 11 “verlengen afschrijvingstermijnen schoolgebouwen” van de Bijlage 2
van het Eindrapport “Scherp aan de wind” onder de noemer van Taken En
Subsidiediscussie NIET door het college overgenomen.

Overwegende dat:
a. deze verlening van afschrijving rechtvaardig is met de huidige systematiek van
bouwen.
Voeg toe aan het raadsbesluit onder 5.c. met: “met toevoeging van het verlengen
afschrijvingstermijnen schoolgebouwen van 40 naar 60 jaar”

GemeenteBelangen

