
gemeente
NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 12 mei 2020.

Onderwerp
Perspectiefnota 2021 - 2024

Advies raadscommissie 
Debatstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
De Perspectiefnota 2021-2024 vaststellen.

Doelstelling
Het doel van een perspectiefnota is inzicht 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.

De perspectiefnota voor 2021 - 2024 heeft zowel een uitgebreidere als beperktere betekenis ten 
opzichte van een reguliere perspectiefnota. De uitgebreidere betekenis is meegegeven door de 
gebruikelijke opzet te laten flankeren door een gecombineerde presentatie met inzicht in de 
samenhang en effecten van:

1. majeure projecten;
2. ‘Financiële grip op het Sociaal Domein’, en;
3. maatregelen (bezuinigingen of ombuigingen).

Inleiding
Onder de huidige onzekere maatschappelijke en economische omstandigheden vindt het college het 
essentieel om u een perspectiefnota aan te bieden die realistisch en bruikbaar is. De geldigheid van 
de duur van de bruikbaarheid van de inhoud, kan twijfelachtig lijken. Enerzijds door de wetenschap 
dat de omgeving waarin de perspectiefnota is opgesteld onvoldoende houvast biedt voor het opstellen 
en behandelen van de meerjarenprogrammabegroting 2021 -2024. Anderzijds voorde geldigheid 
van de behandeling van deze perspectiefnota in uw raadsvergadering, omdat het tijdsgewricht waarin 
wij de perspectiefnota naar uw raad zenden, nog onzekerheid laat. Verder zal er tot de behandeling in 
de raad op onderdelen meer informatie beschikbaar komen, die u mogelijk wilt gebruiken bij het 
uitzetten van uw koers voor de komende jaren. Echter, met deze perspectiefnota faciliteren wij u om 
daarmee als raad een zo goed mogelijke positie te kunnen krijgen voor besluiten die in het hier en nu 
genomen moeten worden en voor besluiten die de komende tijd genomen moeten worden, waarbij 
geen onomkeerbare, maar richtinggevende besluitvorming voorligt.

De twijfel en verwarring die zich in deze tijd meester van wereld heeft gemaakt, kunnen wij als college 
niet wegnemen. Echter, wanneer twijfel en verwarring blijft hangen, wie bestuurt onze gemeente dan? 
Onze inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden verwachten ook nu daadkracht van het 
gemeentebestuur. Natuurlijk, ook zij weten dat we de dag van morgen niet kunnen voorspellen, laat 
staan dat we kunnen weten hoe de wereld er over vier jaren uit zal zien. Wij doen u met deze 
perspectiefnota geen voorstellen tot het nemen van onverantwoorde besluiten. Ook willen wij niet 
suggereren dat de uitkomsten die wij aan u presenteren de te verwachten werkelijkheid weergeven.

Deze perspectiefnota laat u zien welke informatie we wel hebben en hoe wij deze in het perspectief 
van uw raad hebben geplaatst, althans, in die overtuiging hebben wij dat gedaan. De perspectiefnota 
is geen besluitvormend document, maar een richtinggevend document. Daarom kunt u als raad 
aangeven of de voorgestelde ambities, ontwikkelingen, wijzigingen en aanvullingen bijdragen aan de
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2020, no. 20.0000970; 

gelet op artikel 189 Gemeentewet;

BESLUIT:

De Perspectiefnota 2021 - 2024 vast te stellen met de volgende aanvulling:
a. Definitief kiezen voor scenario 2 Renovatie/verbouw Bosbad met een eenmalige bruto 

investering van € 14.152.160 (incl. btw).
b. Het college de opdracht geven dekking te zoeken voor deze investering.
c. Dit voorstel verwerken in de Programmabegroting 2021-2024.
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