ċXa^.

LJ UWxco\^

. Amendement

9 PvdA
Houten

GROENLINKS

D66

IK!
Q/flf
V+HOUTENSE
ff WO

Christen
Unie

SGP
HOUTEN

Raadsvoorstelnummer: 2018-030
Onderwerp: Jaarstukken 2017 resultaatbestemming
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 28 juni 2018
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Een beslispunt 6 toe te voegen, iuidende:
Een extra resultaatbestemming toe te voegen ter hoogte van C 39.045,- t.b.v. het budget voor armoedebeleid
voor 2018.
Beslispunten 1 t/m 5 als volgt te wijzigen:
1. Bij het eerdere raadsvoorstel bepaalde jaarrekeningresultaat 2017 ad C 583.069 voor C 189.045 t.b.v. de
overlopende posten in de algemene reserve (vrij) te storten
2. Het dan nog resterende jaarrekeningresultaat 2017 ad i 394.024 in de bestemmingsreserve economische
crisis te storten
3. C 189.045 te storten in de bestemmingsreserve overlopende posten t.b.v. in 2018 uit te voeren projecten 2017
en dit bedrag te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve (vrij)
4. C 189.045 aan de bestemmingsreserve overlopende posten t.b.v. de te maken kosten 2018 voor projecten
2017 te onttrekken.
5. De bestemmingsreserve economische crisis in 2018 op te heffen en het saldo ad 6 1.754.699 als volgt te
bestemmen:
a. Maximale teruggaaf burger Ç. 1.000.000
b. Werkbudget versterking organisatie en herijking hoofdstructuur en sturing C 200.000
c. Restant reserve naar Algemene beklemde reserve C 554.699
Toelichting:
Het armoedebeleid is in juli 2017 door de raad vastgesteld. Er is veel tijd besteed aan hoe het armoedebeleid in samenspraak met
de maatschappelijke partners ingericht wordt. Dit is een vanzelfsprekende stap in de transitie van het gewenste armoedebeleid.
Door de late start, halverwege het jaar en de aandacht voor de inrichting, zijn niet alle ideeën en voorstellen omgezet in projecten
en/of uitvoering. Daarmee wordt een substantieel deel van de Klijnsmagelden (vanuit het Rijk, totaal E 144.426) niet benut. We
willen het resterende bedrag voor participatie van kinderen in armoede ter hoogte van E 39.045,- ten goede te laten komen van het
budget voor 2018.
Door het resterende deel van het Klijnsmabudget (eenmalig) in 2018 te reserveren voor armoedebeleid, biedt de raad voor dit
belangrijke beleidsveld in 2018 extra ruimte voor uitvoering van het armoedebeleid en compenseren we dat de opstart- en
transitietijd ten koste gaat van de feitelijke uitvoering.
Dit is des te meer van belang omdat er een steeds beter beeld komt van de vragen. Zo financiert Stichting Leergeld nu incidenteel
leerondersteuning voor leerlingen vanaf 12 jaar om te voorkomen dat het ontbreken van geld kansen afsluit voorjongeren die nu
niet goed voorgesorteerd staan. Het is van belang dat deze vorm van ondersteuning doorgaat en uitgebreid wordt terwijl
tegelijkertijd gezocht wordt naar een structurele oplossing.
In beslispunt 1 t/m 5 moeten de bedragen worden aangepast: E 150.000 wordt dan C 189.045 en f 433.069 wordt dan C 394.024.
In punt 5: C 1.793.744 wordt g 1.754.699 en E 593.744 wordt C 554.699.
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