
	  

Motie	  herschikking	  financiën	  n.a.v.	  decembercirculaire	  2013	  

De	  raad	  bijeen	  op	  17	  en	  26	  Maart,	  behandelende	  het	  collegeprogramma	  2014-‐2018;	  

Overwegende	  dat;	  	  

-‐Het	  college	  in	  haar	  programma	  2014-‐2018	  heeft	  opgenomen	  dat	  per	  2017	  de	  bibliotheek	  gekort	  wordt	  met	  een	  structureel	  
bedrag	  van	  4,6	  ton,	  bestaande	  uit	  een	  bezuiniging	  van	  5	  ton	  en	  herschikking	  van	  40.000	  ten	  bate	  van	  bibliotheek	  Grou.	  
-‐Het	  college	  er	  van	  uitgaat	  dat	  door	  het	  sluiten	  van	  drie	  nevenvestigingen	  structureel	  2	  ton	  bespaard	  kan	  worden	  en	  
overwegende	  dat	  het	  college	  koerst	  op	  een	  sluiting	  van	  deze	  vestigingen	  per	  2017.	  
-‐Het	  sluiten	  van	  nevenvestigingen	  onwenselijke	  maatschappelijke	  gevolgen	  met	  zich	  meebrengt	  en	  gepaard	  gaat	  met	  veel	  
frictiekosten.	  	  	  
-‐Het	  temporiseren	  van	  sluiting	  van	  nevenvestigingen	  een	  goede	  hervorming	  van	  de	  centrale	  bibliotheek	  en	  het	  oriënteren	  op	  
veranderende	  taken	  niet	  in	  de	  weg	  staat.	  
	  
Tevens	  overwegende	  dat;	  	  
-‐Ten	  tijde	  van	  de	  collegeonderhandelingen	  de	  decembercirculaire	  2013	  door	  het	  rijk	  is	  vastgesteld	  die	  consequenties	  heeft	  voor	  
de	  ontwikkeling	  van	  het	  gemeentefonds	  van	  Leeuwarden.	  	  
-‐Specifiek	  het	  door	  staatsecretaris	  Klijnsma	  van	  SZW	  aangekondigde	  bedrag	  van	  70	  miljoen	  in	  2014	  en	  daarna	  structureel	  90	  
miljoen	  vanaf	  2015	  voor	  extra	  middelen	  voor	  armoedebestrijding	  en	  schuldhulpverlening.	  	  
-‐In	  het	  collegeprogramma	  een	  structurele	  baat	  van	  8	  ton	  is	  opgenomen	  dat	  gebaseerd	  is	  op	  het	  bedrag	  van	  2014	  (70	  miljoen).	  	  
-‐Het	  reëel	  is	  te	  verwachten	  dat,	  gebaseerd	  op	  eenzelfde	  verdelingsmodel,	  de	  structurele	  baat	  vanaf	  2015	  daadwerkelijk	  1	  
miljoen	  is	  en	  dat	  meicirculaire	  hier	  naar	  verwachting	  meer	  zekerheid	  over	  zal	  geven.	  	  
-‐derhalve,	  er	  een	  structurele	  baat	  van	  2	  ton	  niet	  in	  het	  collegeprogramma	  is	  opgenomen.	  

Constaterende	  dat;	  

-‐Het	  collegeprogramma	  voorziet	  in	  incidentele	  extra	  middelen	  voor	  het	  kindpakket	  (vanaf	  2015,	  2	  ton	  bovenop	  lopende	  25.000	  
Euro).	  	  	  
-‐De	  raad	  kan	  besluiten	  om	  deze	  middelen	  anders	  aan	  te	  wenden,	  zonder	  dat	  dit	  ten	  koste	  gaat	  van	  de	  door	  de	  coalitie	  geplande	  
extra	  inspanningen	  op	  het	  gebied	  van	  schuldhulpverlening	  en	  armoedebestrijding,	  specifiek	  armoedebestrijding	  gericht	  op	  
kinderen	  aangezien	  er	  vanaf	  2015	  structureel	  2	  ton	  extra	  beschikbaar	  komt	  specifiek	  gelabeld	  voor	  dat	  doel.	  	  
	  

Verzoekt	  het	  college	  om;	  

-‐Het	  kindpakket	  vanaf	  2015	  te	  financieren	  met	  de	  door	  het	  rijk	  beschikbaar	  gestelde	  middelen	  voor	  dat	  doel.	  	  	  
-‐De	  vrijgevallen	  incidentele	  middelen,	  te	  weten	  3	  x	  2	  ton	  aan	  te	  wenden	  om	  de	  voorgestelde	  bezuiniging	  van	  5	  ton	  te	  	  
temporiseren	  en	  wel	  zodanig	  dat	  het	  voortbestaan	  van	  de	  nevenvestigingen	  gegarandeerd	  wordt	  tot	  2019.	  	  
-‐De	  frictiekosten	  overeenkomstig	  te	  verminderen.	  
-‐De	  begroting	  2015	  en	  het	  meerjarenperspectief	  overeenkomstig	  te	  wijzigingen	  op	  voorwaarde	  dat	  de	  meicirculaire	  het	  
bovengenoemde	  financiële	  scenario	  bekrachtigd	  m.b.t.	  de	  extra	  middelen	  schuldhulpverlening	  en	  armoedebestrijding.	  	  
	  

En	  gaat	  over	  tot	  de	  orde	  van	  de	  dag,	  	  

Hilde	  Tjeerdema	  

D66	  Leeuwarden	  


