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Amendement "Keuzerichtingen" ~~ ~

De Raad van Doetinchem, bijeen op 7 november 2019,
gelezen het raadsvoorstel Keuzerichtingen bezuinigingen,

overwegende dat:
•

ook de gemeente Doetinchem er niet aan ontkomt to bezuinigen en keuzes to maken;

constaterende dat:
de Rijksoverheid recent bij vaststelling van de Miljoenennota voor de jaren 2020 tot en met
2023 extra geld beschikbaar heeft gesteld voor de gemeente Doetinchem;
de extra Rijksbijdrage van € 3.049.000,- in 2020 (waarvan € 1.1 min. Algemene Uitkering en €

2 min. Specifieke Uitkering) oploopt tot € 4.516.000,- in 2023 (waarvan € 2.1 min. Algemene
Uitkering en € 2.4 min. Specifieke Uitkering);
de noodzaak tot bezuinigen weliswaar blijft maar er minder bezuinigd hoeft to worden om
het meerjarenperspectief in de Begroting 2020-2023 sluitend to krijgen;
besluit:
dictumpunt 1 to vervangen door:
De Keuzerichtingen bezuinigingen vast to stellen als invulling van de taakstellende stelpost
keuzerichtingen in de begroting 2020 — 2023, maar hierbij of to zien van de volgende
bezuinigingen:
a. keuzerichting 31, Heroverwegen deelnamesubsidie, de structurele taakstelling van €
90.000 vanaf 2021;

b. keuzerichting 35, Versoberen openbare bibliotheek, de structurele taakstelling van €
150.000 2021;
c. keuzerichting 36, Opzet Regionaal mediacentrum en LPO, incidenteel € 50.000 in
2019 en incidenteel € 50.000 in 2020;
d. keuzerichting 46, Preventiebudget jeugd / budget jeugdagenda, € 39.000,structureel;
e. keuzerichting 50, diversiteitsbeleid, € 7.000,- structureel in 2020;
f. keuzerichting 51, inclusieve samenleving, € 5.000,- structureel in 2020;
g. keuzerichting 53, Wijkwerk, structureel € 88.000 in 2020;
h. keuzerichting 55, Openstelling buurthuizen structureel € 100.000 in 2021;
i. keuzerichting 56, huisvesting seniorenontmoetingspunt, structureel € 10.000 in 2020;
j. keuzerichting 57, Mantelzorgers en vrijwilligers - Mantelzorgcompliment, structureel
€ 50.000 in 2020;
k. keuzerichting 63 Armoede, de structurele taakstelling van € 100.000 vanaf 2020;

en gaat over tot de orde van de dag,
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