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Amendement "Keuzerichtingen sociaal domein"

De Raad van Doetinchem, bijeen op 7 november 2019,

gelezen het raadsvoorstel Keuzerichtingen bezuinigingen,

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;

overwegende dat:

• ook de gemeente Doetinchem er niet aan ontkomt to bezuinigen en keuzes to maken;
• er Been enkele concrete aanwijzing is dat de voorgestelde besparingen in het sociaal domein

nu wel haalbaar zijn en het voor de hand ligt om de beschreven acties eerst maar eens to
zien en ons niet vooraf rijk to rekenen;

• het extra geld van het Rijk maximaal ingezet kan worden om besparingen niet op voorhand
into boeken;

• er wel geld uitgegeven wordt aan stenen, asfalt en mooie projecten;

besl u it:

dictumpunt 1 to vervangen door:
1. 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 38, contractmanagement/inkoop (J W, WMO, BW), structureel €
1.000.000 in 2020, 2021 en 2022;

b. keuzerichting 41, Meer doorstroom, uitstroom (JW, WMO, BW), structureel €
500.000 in 2020 en 2021;

c. keuzerichting 45, stringente toegang (J W, WMO, BW), structureel € 500.000 in
2020 en € 500.000 in 2021;

en de volgende dictumpunten toe to voegen:
2. Daarnaast extra to besparen op onderstaande keuzerichtingen om dit (mede) to

gebruiken als dekking voor de punten onder punt 1:



a. Keuzerichting 14, Kazemat, dit vooralsnog niet to doen en to volstaan met een
bordje met daarop een aanduiding en foto's in het stadsmuseum, incidenteel €
40.000, (bovenop de € 99.000 die al bespaard wordt);

b. Keuzerichting 22, implementatie omgevingswet en planologische capaciteit,
incidentele taakstelling €100.000,- besparen door soberder uitvoering;

c. Keuzerichting 25, aanvalsplan binnenstad, afzien van betrekken Oude IJssel bij
binnenstad, structureel € 275.000,-;

d. keuzerichting 98, Europaweg, structureel € 31.500 in 2020;
3. Tevens extra inkomsten to genereren door:

a. Keuzerichting 78, verhogen OZB voor niet-woningen voor gebruikers en
eigenaren met 5%, structureel € 267.000 in 2020;

en gaat over tot de orde van de dag.
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