
Amendement (RvO art. 26)

Amendement 1 bij Raadvoorstel Strategische heroriëntatie 2022-2025

“Behoud de stevige sociale basis”

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 1 juli 2021

Betreft wijziging op raadsvoorstelnummer 2021.0001203

Voorgesteld wordt de tekst van beslispunt 1, die luidt:

“1. Het pakket van aan maatregelen van 13,2 miljoen vast te stellen en dit financieel en 
tekstueel te verwerken in de Programmabegroting 2022-2025”

te wijzigen in:
1. Het pakket aan maatregelen van 13,2 miljoen vast te stellen en dit financieel en 
tekstueel te verwerken in de Programmabegroting 2022-2025, met inbegrip van de 
volgende wijzigingen:

a. de ombuiging op het onderdeel “versoberen ondersteuning (doelgroep)activiteiten” 
(o.a. Meerwaarde, Mantelzorg&Meer) te verlagen met € 3.157.000 (in 2025), en 
de jaren 2022-2024 naar rato aan te passen; 

b. De stelpost compensatie jeugdzorg te verhogen met een bedrag van (minimaal) € 
3.157.000 op te nemen op basis van rapport AEF en de resultaten van de 
arbitragecommissie – zodra daarvan uit het gesprek tussen Rijk en VNG groen 
licht komt en voor zover de uitkomsten van dat gesprek daarvoor de ruimte biedt.

Toelichting:
b. Na het AEF-onderzoek kwam er na veel gesprekken uiteindelijk een 

arbitragecommissie, die tot de conclusie kwam dat er 1,9 miljard nodig was; 
hiervan was een deel al uitgekeerd. 
Op basis van deze arbitrage zou er in 2025 ongeveer 1,5 miljard beschikbaar 
zijn, waarvan 0,68% voor Haarlemmermeer, ofwel ruim 10 miljoen. De Raden 
in verzet hebben op de VNG-ledenvergadering een motie aangenomen (met 
97,55%) waarbij grote druk bij het Rijk wordt gelegd om met voldoende 
middelen over de brug te komen. Voor 2022 is door staatsecretaris Blok al een 
bedrag van totaal 1,6 miljard toegezegd (Kamerbrief d.d. 3 juni).
De verwachting is dan ook gerechtvaardigd dat een nieuw kabinet weinig 
afdoet aan de resultaten van de arbitrage; een stelpost van 60%-90% is 
daarom alleszins verdedigbaar.
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