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AMENDEMENT: Geen bezuiniging op kinderen in armoede

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 4 en 11 november 2019, besluit
raadsvoorstel nr.0637512584 'Programmabegroting 2020'als volgt aan te passen:

Aan besluit 1."De financiële uitgangspositie, de voorstellen voor nieuw beleid en
maatregelen Ombuigen en vernieuwen zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2020 in de
Programmabegroting 2020-2023 op te nemen" drie onderdelen a. b. en c. toe te voegen:

a. Behalve maatregel l-8. 'Effectievere inzet Zoetermeerpas'

b. Behalve maatregel 2l-. 'Heroverwegen inzet Klijnsmagelden'

c. Het níet u itvoeren van maatregel 18 en 21 te dekken doortet OZB-tarief met !,2To te
verhogen
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Het is belangrijk om armoede bij kinderen te voorkomen en áls kinderen eenmaal in armoede opgroeien,
ervoor te zorgen dat zij toch aan sport en culturele activiteiten en uitjes mee kunnen doen. De Klijnsmagelden
die specifiek bedoeld zijn voor kinderen in armoede en de Zoetermeerpas helpen om deze doelstellingen te
bereiken.

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020 is besloten structureel op de Zoetermeerpas 150.000 Euro en
op de Klijnsmagelden 232.000 Euro te bezuinigen. Zo wordt een doelgroep die zeer kwetsbaar is, met een
bezuiniging van in totaal 382.000 Euro flink getroffen. Dat is in het kader van preventie en leniging van
armoede onder kinderen en hun ouders niet wenselijk. Laten we deze kinderen zoveel mogelijk ontzien.

Dit amendement beoogt daarom deze twee bezuinigingsmaatregelen te schrappen. Voorgesteld wordt een
andere maatregel uit 'Ombuigen en vernieuwen'wél te nemen, namelijk een stijging van het OZB-tarief. Dit is

maatregel 120 uit het pakket maatregelen 'Ombuigen en Vernieuwen'van de Perspectiefnota.

Een stijging van (iets naar boven afgerond) 7,2Yovan de OZB levert structureel 396.000 Euro op. Ruim genoeg
om het niet bezuinigen op kinderen in armoede te dekken. Deze maatregel kan snel worden ingevoerd en er
zijn geen investerings- of frictiekosten en er is geen belangrijke impact op de gemeentelijke organisatie. Wij
vragen hierdoor max.7,20Euro per huishouden per jaaraan solidariteit met kwetsbare kinderen. Zoveel kost
één kop koffie met gebak op een terrasje, iets dat veel arme gezinnen zich niet eens kunnen veroorloven. Wij
vinden dit een bescheiden en te rechtvaardigen bedrag, waarvan wij denken dat Zoetermeerders dat best voor
hun mede-inwoners over hebben.


