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Emmeloord, 21 mei 2013.

Onderwerp
Ombuigingsvoorstellen 2014–2017.

Voorgenomen besluit
Kennis nemen van de notitie financiële uitdagingen voor een sociaal, vitaal en krachtig 
Noordoostpolder, waarin de verwachte extra bezuinigingen en voorgenomen 
bezuinigingsrichtingen worden weergegeven.

Advies raadscommissie
[Advies] 

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Doelstelling
De raad kennis laten nemen van de notitie financiële uitdagingen voor een sociaal, vitaal 
en krachtig Noordoostpolder en de daarin opgenomen uitgangspunten en 
ombuigingsvoorstellen. Deze notitie wordt met uw raad gedeeld met als doel de mening 

van een meerderheid van de raad over de voorgenomen bezuinigingsrichtingen te peilen.

Voorgesteld besluit
Kennis nemen van de notitie financiële uitdagingen voor een sociaal, vitaal en krachtig 

Noordoostpolder, waarin de verwachte extra bezuinigingen en voorgenomen 
bezuinigingsrichtingen worden weergegeven

Argumenten

U bent als raad door ons vanaf september 2012 geïnformeerd over de verwachte 1.
extra structurele tekorten voor de komende jaren. Met u is besproken dat we op deze 
verwachting moeten anticiperen.
Afgelopen maart bent u via een themabijeenkomst geïnformeerd over het laatste 2.

meerjarenbeeld, waarbij geconstateerd is dat onze eerder uitgesproken 
verwachtingen nog steeds overeind staan. De financiële consequenties van o.a. het 
regeerakkoord zijn aanzienlijk. 
U in de gelegenheid gesteld om suggesties aan te dragen voor bezuinigen. Over 3.

eerder aangedragen schriftelijke suggesties bent u voorafgaand aan de genoemde 
themabijeenkomst in maart geïnformeerd. De nieuwe suggesties in maart en 
inschatting in hoeverre deze daadwerkelijk tot een structurele bezuiniging kunnen 
leiden, zijn verwerkt in bijgaande notitie.

In de notitie ‘financiële uitdagingen voor een sociaal, vitaal en krachtig 4.
Noordoostpolder” wordt een beeld geschetst van het tot nu toe doorlopen proces, het 
huidige meerjarenperspectief en uitgangspunten voor de ombuigingsvoorstellen. Als 
bijlage van deze notitie treft u o.a. het overzicht ombuigingen aan dat samen met de 

genoemde uitgangspunten de voorgenomen richting van het college ten aanzien van 
de ombuigingen weergeeft. 

Kanttekeningen
In de notitie zijn de structurele consequenties vanuit de concept beleidsplanning 2014 – 
2017 meegenomen ter bepaling van de hoogte van de bezuinigingstaakstelling. Voor de 
goede orde vermelden wij hier dat wijzigingsvoorstellen door u ten aanzien van de 
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beleidsplanning met een structureel karakter van invloed zijn op de hoogte van de  
bezuinigingstaakstelling zoals nu omschreven.

Planning/uitvoering
Na behandeling in de raad wordt een definitief ombuigingsvoorstel opgesteld en zal dit 

verwerkt worden in de meerjarenprogrammabegroting 2014 -2017. Deze wordt aan u ter 
besluitvorming voorgelegd in november. U wordt geïnformeerd op welke wijze wij 
eventuele moties hebben verwerkt.

Bijlagen
Notitie + 4 bijlagen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                     de burgemeester,

Portefeuillehouder : P.M.S. Vermeulen
Steller : mw. P.J. Boekhout; 32 53; p.boekhout@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013, no. 7764-1;

B E S L U I T:

Kennis te nemen van de notitie financiële uitdagingen voor een sociaal, vitaal en krachtig 
Noordoostpolder, waarin de verwachte extra bezuinigingen en voorgenomen 
bezuinigingsrichtingen worden weergegeven

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 27 juni 2013.

De griffier,            de voorzitter,


