
  

A M E N D E M E N T  2021-04-16a

Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 21.0001468

Onderwerp: Demping bezuinigingen

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 28 april 2021,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de aangenomen motie 2020-11-12b het college verzoekt 100.000 euro van de voorgenomen 

bezuiniging op de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen in 2021 niet te effectueren, en 
bij het opstellen van de begroting 2022-2025 bij voorkeur niet verder te bezuinigen op de 
verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen;

2. in het voorliggende voorstel deze bezuinigingsmaatregel voor 192.000 euro wordt gedempt;
3. bij de behandeling van de perspectiefnota 2021-2024 motie 2020-06-14za betreffende 

onderhoud gemeentelijke buitenwegen met een ruime meerderheid is aangenomen door de 
raad,

van mening dat
1. de gemeente haar schaarse middelen, zeker in onzekere financiële tijden, moet besteden aan 

de kerntaken in het fysieke domein;
2. een versnelling van het verduurzamen van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed in 

tijden van financiële onzekerheid onverstandig is;
3. de veiligheid op de buitenwegen van Noordoostpolder in het geding is, en dat bezuinigen op 

het onderhoud van deze wegen onwenselijk is,

besluit het voorstel als volgt gewijzigd vast te stellen

1. In te stemmen met de verzachtingsmaatregelen volgens scenario 3 met de volgende aanpassing 
van de bedragen:

Bezuinigingsmaatregel Was Wordt
1. Minder onderhoud buitenwegen € 270.700 € 362.700
8. Motie duurzaamheid Vastgoed faseren € 192.000 € 100.000

2. Een budget beschikbaar te stellen van € 900.000 voor het verzachten van de bezuinigingen in 2021 
en 2022;
3. De 21e wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen.

Ondertekening en naam:
De fractie(s) van: Naam: Handtekening:

VVD Noordoostpolder Jasper van Os

ONS Noordoostpolder Sacha Werkman

Voor:
Tegen:
Besluit gemeenteraad: Aangenomen / verworpen
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