
A M E N D E M E N T  2022-07-
Dit amendement heeft betrekking op voorstel no. 22.0000893
Onderwerp: Jaarstukken 2021 – Lastendruk en koopkracht

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2022,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de macro-economische omstandigheden, waaronder inflatie en stijging van vaste lasten, leidt 

tot een stevige druk op de huishoudportemonnee;
2. de jaarrekening Noordoostpolder over 2021 uitkomt op een jaarresultaat 2021 van 7,5 miljoen;
3. Noordoostpolder een zeer stevige reservepositie heeft eind 2021 met een eigen vermogen dat

verder is doorgestegen naar 131 miljoen euro;
4. de Perspectiefnota 2023-2026 een positieve financiële startpositie kent met 

begrotingsoverschotten;
5. de meicirculaire, na het opmaken van de Perspectiefnota verschenen, het beeld nog 

positiever maakt, door o.a. een positief herverdeeleffect gemeentefonds;
6. ondanks de ambitie in het coalitieakkoord om lasten beperkt te laten toenemen, de 

uitgangspunten in de Perspectiefnota rondom kostendekkendheid van o.a. de 
afvalstoffenheffing leiden tot een (veel) hogere lastendruk dan 3%1;

van mening dat
1. in deze tijden, waar iedereen in de huishoudportemonnee wordt geraakt, het onwenselijk is 

dat de lastendruk voor onze inwoners teveel stijgt;
2. een hoger percentage dan 3% vermijdbaar is gezien onze enorm goede financiële positie,

besluit het beslispunt als volgt te wijzigen
1. de bestemming van het jaarresultaat 2021 te wijzigen, met als doel de lokale lastendruk2 voor 

het jaar 2023 te maximeren tot 3%. De wijziging houdt in:
 de egalisatiereserve voor afvalstoffenheffing die gevormd is ultimo 2021 van € 435.434 

(p. 220 jaarstukken) te onttrekken voor lastendrukbeperking 2023;
 de bestemming van het jaarresultaat 2021 te wijzigen, namelijk door € 500.000 te 

bestemmen voor lastendrukbeperking 2023 (nieuw oormerk in reserve beleidsplan en 
een wijziging van de voorgestelde bestemming jaarresultaat 2021).3 4
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1 Deze 3% is gebaseerd op de prijsontwikkeling BBP, CPB-maart ’22.
2 Definitie lokale lastendruk: dit betreft de lokale lastendruk voor meerpersoonshuishoudens met eigen woning en lokale 
lastendruk voor éénpersoonshuishouden met huurwoning, zoals regulier wordt berekend in de jaarlijkse begroting.
3 Voor OZB wordt door het college reeds uitgegaan van een stijging van 3%. Voor afvalstoffenheffing, de andere drijver achter 
de lastendruk, wordt dit percentage niet gehanteerd. Het oormerk van 500.000 euro is (meer dan) voldoende om de lastendruk 
op 3% te houden volgens berekening (6,1 miljoen euro lasten product afval in 2022, wat doorstijgt door prijsontwikkelingen en 
vervallende korting in HVC contract, maar vervolgens wordt beperkt door o.a. inzet egalisatiereserve afval).
4 De inschatting is dat het totaalbedrag uitkomt tussen de ca 700.000 en ca 1.000.000 euro. In dit amendement is 935.434 
geoormerkt (435.434 + 500.000). Het totaalbedrag valt vermoedelijk lager uit. Het college kan dan het oormerk voor het 
restbedrag laten vervallen.
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