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Onderwerp
Perspectiefnota 2022-2025

Advies raadscommissie
Debatstuk
Aan de raad.

Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
De perspectiefnota 2022-2025 vast te stellen.

Doelstelling
De perspectiefnota is het document dat als basis dient voor de input van de
politiek/bestuurlijk document dat wordt gebruikt als kader voor de begroting.
integrale afweging te komen wordt een presentatie gegeven van de financiële
grote thema’s en de keuzes die zijn gemaakt om te komen tot een
meerjarenbegroting.

begroting. Het is een
Om tot een degelijke
startpositie, de zeven
duurzaam sluitende

Inleiding
Het uitgangspunt voor de perspectiefnota in de gemeente Noordoostpolder is dat deze realistisch en
bruikbaar is. Daar hebben we ook dit jaar voor gekozen. Deze perspectiefnota is de laatste
perspectiefnota van deze bestuursperiode. We hebben de afgelopen jaren veel doelen bereikt uit het
coalitieakkoord. Deze perspectiefnota staat in het teken van het leggen van de laatste hand aan de
doelen uit het coalitieakkoord.
Naast het afronden van het coalitieakkoord zijn er een aantal grote onzekerheden. Ook om die reden is
er voor gekozen om niet met grote nieuwe ambities te komen. De eerste meest voor de hand liggende
onzekerheid is de vraag hoe we uit de coronacrisis komen. Welk effect heeft dit bijvoorbeeld op onze
inwoners, ondernemers en verenigingen wanneer de coronasteun straks wordt afgebouwd? We weten
het antwoord niet, maar duidelijk is dat het effect zal hebben.
Ook de financiën die gemeenten van het Rijk ontvangen zijn onduidelijk. Afgelopen maart zijn de
Tweede Kamerverkiezingen geweest. Mogelijk komt er pas zekerheid vanuit een nieuw kabinet over
verschillende middelen voor gemeenten. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de herijking van
het gemeentefonds en de financiële compensatie voor de Jeugdzorg.
Ondanks deze onzekerheden zijn we wel zeker dat op een aantal grote onderwerpen wat van de
gemeente wordt verwacht. Dat zijn duurzaamheid, Voorzien in Vastgoed, de Omgevingswet, het
mobiliteitsplan, het sociaal domein, een open en transparante overheid en digitalisering. In de
perspectiefnota wordt aangegeven op welke manieren we omgaan met deze zeven thema’s.
De financiële en inhoudelijke ontwikkelingen zorgen dat we niet komen tot een sluitende
meerjarenbegroting als we niks doen. We zitten nog in de uitvoering van de bezuinigingen die we vorig
jaar hebben ingezet, en aanvullend bezuinigingen is daarom geen optie. Daarom hebben we keuzes
moeten maken om op andere manieren tot een structureel sluitende meerjarenbegroting te komen. We
kijken daarvoor naar het inzetten van reserves en de door de toezichthouder (provincie) toegestane op
te nemen stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg'. Deze stelpost heeft een omvang van in totaal
€ 300 mln. Naar rato voor Noordoostpolder zijn deze middelen verwerkt in deze gewijzigde
perspectiefnota.

Uitstel omgevingswet
Tijdens het schrijven van de perspectiefnota werd op 27 mei 2021 duidelijk dat de invoering van de
omgevingswet met een half jaar wordt uitgesteld tot 1 juli 2022. De langere duur van de
overgangsperiode betekent wel dat er extra transitiekosten bijkomen. Deze extra kosten kunnen worden
opgevangen doordat ook de verwachte lagere legesinkomsten worden uitgesteld.
Het financiële effect van het uitstel van deze invoeringsdatum zal worden verwerkt in de nog op te stellen
programmabegroting 2022-2025.

Argumenten
De perspectiefnota vormt de basis voor de programmabegroting 2022-2025.

Kanttekeningen

Planning/uitvoering
De programmabegroting voor de periode 2022-2025 krijgt u in het najaar ter besluitvorming voorgelegd.

Bijlagen
Perspectiefnota 2022-2025
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De perspectiefnota 2022-2025 vast te stellen.
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