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Onderwerp 
Perspectiefnota 2017-2020 

Advies raadscommissie 
Bespreekpunt. 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 

Vaststellen van de perspectiefnota 2017-2020. 

Doelstelling 
Het doel van de perspectiefnota is inzicht te geven in de ontwikkelingen die de komende 
jaren op de gemeente afkomen, de ontwikkelingen die gemeente noordoostpolder zelf wil 
inzetten, de keuzes die daarbij te maken zijn en de betekenis hiervan voor de 
gemeentefinanciën. 
Inleiding 
Deze perspectiefnota presenteert de ontwikkelingen die op de gemeente af komen, de 
ontwikkelingen die gemeente Noordoostpolder zelf wil inzetten en de eventuele financiële 
consequenties daarvan. Politiek-bestuurlijk raamwerk voor deze nota vormen de thema's 
uit de strategische raadsagenda en het coalitieakkoord. 

Beleidsreferentie 
In de jaarlijkse planning- & controlcyclus is het vaststellen van een perspectiefnota 
opgenomen. Via deze perspectiefnota wordt op basis van nieuwe ontwikkelingen 
bijgestuurd op de uitvoering van het coalitieakkoord en de strategische raadsagenda. Na 
vaststelling door de raad worden de ontwikkelingen en de financiële consequenties 
daarvan vertaald in de programmabegroting van het komende jaar. 

Argumenten 
De perspectiefnota vormt de basis voor de programmabegroting 2017-2020. De 
programmabegroting krijgt u in het najaar voorgelegd. 

In hoofdstuk 2 van de nota wordt de financiële startpositie beschreven: wat de actuele 
stand van de gemeentefinanciën is op het moment dat de nota is opgesteld. Vervolgens 
schetsen we in hoofdstuk 3 het strategische perspectief en in hoofdstuk 4, per 
programma, de verwachte (concrete) ontwikkelingen en de vertaling daarvan in de 
prog ram ma beg roting en de reserves. 

Planning/uitvoering 
De programmabegroting voor de periode 2017-2020 krijgt u in het najaar voorgelegd. 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2016, no. 403319; 

B E S L U I T : 

de perspectiefnota 2017-2020 vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 4 jul i 2016. 
De griffier, de voorzitter. 


