
  

A M E N D E M E N T  2022-07-
Dit amendement heeft betrekking op voorstel no. 22.0000893
Onderwerp: Jaarrekening 2021

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

overwegende dat
1. het boekjaar 2021 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 7.532.963, op een totale 

omzet exclusief de mutaties in de reserves van € 178.185.882;
2. de uitgaven voor armoedebeleid zijn lager uitgevallen dan geraamd. Het betreft hier een 

voordeel van € 234.000;
3. het totale voordeel op het taakveld inkomensregelingen per saldo € 1.085.000 is;
4. er wordt voorgesteld om een bedrag van € 500.000 toe te voegen aan de reserve beleidsplan 

- oormerk risicoreserve onzekerheden sociaal domein,

van mening dat
1. er sprake is van een hoge inflatie, hogere prijzen voor dagelijkse leven (eten en drinken), 

hogere energie rekening( € 800,- onvoldoende om de rekening mee te dekken);
2. individuele inwoners en gezinnen met een laag inkomen moeite hebben hun rekeningen en de

kosten voor het dagelijkse leven te voldoen;
3. het CPB heeft berekend dat er een toename zal komen van aantal inwoners met schulden;
4. er geen uitzicht is op een einde aan deze situatie;
5. er een groter beroep gedaan zal worden op verschillende regelingen vanuit de gemeente, 

zoals schulddienstverlening, kwijtscheldingen en achterstallige betalingen;
6. er verschillende plannen liggen binnen het sociale domein (gezondheidsverschillen, 

kansenongelijkheid) waar middelen voor vrij gemaakt dienen te worden, te weten een 
verdubbeling van de geoormerkte risicoreserve onzekerheden sociaal domein,

besluit het beslispunt als volgt te wijzigen
1. Het jaarverslag en jaarrekening over het dienstjaar 2021 vast te stellen.
2. Hierbij het positieve resultaat van € 7.532.963 over 2021 als volgt te bestemmen:

a. Een bedrag van € 244.999 toe te voegen aan de reserve beleidsplan - oormerk Covid-19;
b. Een bedrag van € 472.000 toe te voegen aan de reserve beleidsplan – oormerk 

Erfgoeddeal;
c. Een bedrag van € 1.000.000 toe te voegen aan de reserve beleidsplan – oormerk 

risicoreserve onzekerheden sociaal domein;
d. Een bedrag van € 50.000 toe te voegen aan de reserve beleidsplan - oormerk plan van 

aanpak activiteiten voor thuiswonende mensen met dementie
e. Het overige saldo toe te voegen aan de reserve beleidsplan.
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