amendement
Voorstel nr. B
Onderwerp: Kadernota 2021-2024
De Raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 7 juli 2020
Betreft wijziging in de tekst:
Op pagina 37 en 38 van het document Naar een Toekomstbestendige begroting onder C. Voorstel inzet
dekkingsmaatregelen de volgende mutaties aanbrengen:
Actie
Afvoere
n
Afvoere
n
Afvoere
n
Afvoere
n
Afvoere
n

Post
104

Omschrijving
Bijzondere bijstand

2021
-/- € 25 K

2022
-/- € 25 K

2023
-/- € 25 K

2024
-/- € 25 K

128
201

Versoberen onderwijskansenbeleid naar
wettelijke taak
Economie071

-

-/- € 75 K

-/- € 75 K

-/- € 75 K

-/- € 10 K

-/- € 10 K

-/- € 10 K

-/- € 10 K

208

Subsidie van monumenten afbouwen

-

-

-/- € 10 K

-/- € 20 K

209

Onderdelen van beeldkwaliteit B naar C

-

-/- € 20 K

-/- € 20 K

-/- € 20 K

Opvoere
n
Opvoere
n
Opvoere
n
Saldo

212

€ 21 K

€ 21 K

€ 21 K

€ 21 K

405

Bijdrage St. Land van Wijk en Wouden
stopzetten
Extra verhoging toeristenbelasting

407

Stelpost decentralisatie Algemene uitkering

€ 13 K

€ 13 K

€ 13 K

€ 13 K

-

€ 100 K

€ 100 K

€ 100 K

-/- € 1 K

€4K

-/- € 6 K

-/- € 16
K

En verder:
Het saldo in de verschillende jaren te verrekenen met het saldo vanuit de meicirculaire (ca. 30K structureel)
Op alle van toepassing zijnde plaatsen in de Kadernota 2021-2024 de saldo’s aanpassen

Toelichting:
-

-

-

-

-

[104] Bijzondere bijstand is een belangrijk steuntje voor inwoners en gezinnen die het wat minder breed hebben.
We willen deze groep ontzien in de bezuinigingen.
[128] Een leerachterstand op jonge leeftijd blijft mensen hun leven lang achtervolgen. We willen er alles aan doen
kinderen te helpen hun leerachterstand in te lopen. Enerzijds door eerder te beginnen dan wettelijk vereist, maar
ook als deze kinderen inmiddels naar school gaan. We gunnen ieder kind de best mogelijke start in het leven en
goed onderwijs is daar een essentieel onderdeel van. Bezuiniging op het onderwijskansenbeleid gaan later leiden
tot hogere kosten op allerlei andere vlakken.
[201] Leiderdorp is gebaat bij een goed lopende economie. Dat levert inkomsten op en verschaft
werkgelegenheid. We willen de activiteiten van Economie071 dan ook blijven steunen.
[208] Leiderdorp heeft nog niet zo lang een geactualiseerd monumentenbeleid vastgesteld. Eigenaren van
monumenten zijn gestimuleerd hun pand tot gemeentelijk monument te laten benoemen. Binnen enkele jaren al
stoppen met het bijbehorende subsidiebeleid komt het vertrouwen in de gemeente niet ten goede.
[209] Beeldkwaliteit van de openbare ruimte is al jaren een heet hangijzer onder inwoners en in de raad.
Leiderdorp hanteert beeldkwaliteit B, een keuze die al regelmatig tot ontevreden inwoners leidt. Delen van de
openbare ruimte terugbrengen naar beeldkwaliteit C is daarom niet wenselijk.
[212] De meerwaarde van de Stichting Land van Wijk en Woude voor Leiderdorp is beperkt. Nu Zoeterwoude, de
meest centraal in het gebied gelegen gemeente, vrijwel zeker de eigen bijdrage aan de stichting stopt, is
voortzetting van onze bijdrage niet langer zinvol.
[405] Met deze verhoging op de toeristenbelasting komt deze belasting op het niveau van de regiogemeenten.
(N.B. De post staat ten onrechte als ‘ingrijpend’ in het document, dit is een eenvoudige maatregel)
[407] Naar onze mening zijn de extra risico’s voor een ophoging van deze stelpost acceptabel.

Ondertekening en naam:
D66 – Jeroen Hendriks
VVD – Martine Breedveld
CDA – Mirjam van der Stelt
CU-SGP – Geert Schipaanboord
LPL –
GL –
PvdA –

