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Emmeloord, 29 juli 2014.

Onderwerp
Procesvoorstel Principiële keuzes in beleid (scenarioplanning)

Advies raadscommissie
De fracties van SP, ONS en PU  nemen het voorstel mee terug naar de fractie. De overige 
aanwezige fracties  beschouwen het stuk als hamerstuk. De fractie van de PvvP was niet 
aanwezig.

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

Instemmen met het procesvoorstel Principiële keuzes in beleid (scenarioplanning)1.
Ten behoeve van de uitvoering hiervan een budget beschikbaar stellen van 2.
€ 25.000 en daartoe de 16e  wijziging van de programmabegroting 2014 vaststellen.

Doelstelling
Het vormgeven van een debat over principiële keuzes in beleid waarvoor de gemeente 
Noordoostpolder voor de (middel)lange termijn staat en op grond hiervan inrichten van 
een toekomstbestendige sluitende begroting

Inleiding
In de strategische raadsagenda is een aantal onderwerpen benoemd, die de raad als 
prioritair ziet voor deze raadsperiode. Één van de onderwerpen die voor 2014 op de 
agenda staat is de financiële positie van de gemeente Noordoostpolder en de 
bezuinigingen die hieruit voortvloeien.

In drie sessies is met de commissie BFE van gedachten gewisseld over de wijze waarop 
aan dit onderdeel van de strategische raadsagenda invulling kan worden gegeven. Er zijn 
daarbij drie onderdelen onderscheiden:

Planning en controlcyclus: 1.
de informatievoorziening over de financiële positie van  het college richting raad.
Programmabegroting 2015-2018: 2.
invulling geven aan de structurele bezuinigingstaakstelling van ongeveer € 1 mln. 
voor de programmabegroting 2015-2018.
Principiële keuzes in beleid:3.
een debat over de principiële keuzes in beleid waarvoor de gemeente 
Noordoostpolder voor de (middel)langere termijn staat en daaruit voortvloeiend 
structurele keuzes maken voor de begrotingen vanaf het begrotingsjaar 2016. Het 
instrument van scenarioplanning is daarbij het middel om hieraan invulling te geven.

In het bijgevoegde procesvoorstel, dat op 16 juni 2014 tijdens de RTG van de commissie 
BFE is besproken, is een uitwerking gegeven van het derde onderdeel (principiële keuzes 
in beleid). Via dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd in te stemmen met de 
voorgestelde aanpak en de hiertoe benodigde middelen beschikbaar te stellen.

Argumenten
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1.1 De voorgestelde aanpak geeft invulling aan de strategische raadsagenda
Door middel van het instrument scenarioplanning willen we met de raad een antwoord 
vinden op de vraag “Wat voor gemeente wil je zijn?” en op basis hiervan keuzes maken 
voor een toekomstbestendige sluitende begroting. Het geeft daarmee invulling aan dit 
onderdeel van de strategische raadsagenda.

1.2 Het voorstel is in de commissie BFE positief beoordeeld
Het procesvoorstel is op 16 juni in de RTG van de commissie BFE besproken. De reacties 
waren overwegend positief. Naar aanleiding van de bespreking is het voorstel nog op 
enkele punten aangepast.

2.1 Externe expertise is gewenst
Uit dit procesvoorstel komt  naar voren dat een groot deel van het te doorlopen traject 
bij voorkeur ambtelijk uitgevoerd zal worden. Wij willen echter op een aantal momenten 
in het proces gebruik maken van door externe bureaus ontwikkelde methodieken, met 
name gericht op de ontwikkeling van scenario’s. Specifiek gaat het hier om de 
begeleiding van de bijeenkomst “Toekomstpanorama 2030” en het geven van een 
“expert judgement” op de door de ambtelijke werkgroep te formuleren scenario’s. 
Hierdoor treedt een maximaal lerend effect op zonder dat we het wiel opnieuw uit hoeven 
te vinden. Het hiervoor benodigde budget is € 25.000 en wordt gedekt uit de post 
onvoorzien, incidenteel.

2.2 Burgerparticipatie is een belangrijk onderdeel van de aanpak
Een belangrijk onderdeel van de aanpak is de betrokkenheid van inwoners. Hiervoor 
willen we een aantal interactieve bijeenkomsten faciliteren en eventueel een enquête 
uitzetten. Ook hiervoor zijn middelen nodig.

Kanttekeningen
Geen.

Planning/uitvoering
Deadline voor het te doorlopen traject is de aanlevertermijn voor de perspectiefnota 
2016-2019. Dit betekent dat het doorlopen van fase 1 tot en met 6 uiterlijk april 2015 
voltooid zal moeten zijn. In bijlage 1 van het procesvoorstel is een uitgewerkte planning 
opgenomen.

Bijlagen

Procesvoorstel Principiële keuzes in beleid (scenarioplanning)

De griffier,

Portefeuillehouder : dhr. H. Wijnants
Steller : de heer D.P. Eikenaar; 33 86; d.eikenaar@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

Gelet op de strategische raadsagenda en de afspraken naar aanleiding daarvan met het 
presidium over te doorlopen processen met de raad over het onderwerp financiële positie 
en bezuinigingen

B E S L U I T:

In te stemmen met het procesvoorstel Principiële keuzes in beleid (scenarioplanning)1.
Ten behoeve van de uitvoering hiervan een budget beschikbaar te stellen van 2.
€ 25.000,- en daartoe de 16e  wijziging van de programmabegroting 2014 vast te 
stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 8 september 2014.
De griffier,            de voorzitter,


