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

Onderwerp: Verzachten bezuiniging

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

overwegende dat
1. er een voorstel voorligt ter besluitvorming betreffende het dempen van de bezuinigingen,

van mening dat
1. bezuinigen op instellingen waarvan door heel veel inwoners gebruik wordt gemaakt niet 

bijdraagt aan de leefbaarheid;
2. de tarieven van de bibliotheek, sport en cultuur zo min mogelijk verhoogd moeten worden zodat 

het voor iedereen mogelijk blijft om hier gebruik van te maken;
3. de laaggeletterdheid in onze gemeente veel aandacht nodig heeft waardoor een taakstelling op 

de bibliotheek niet wenselijk is;
4. het erg belangrijk is dat wij als gemeente het onderhoud van de buitenwegen op orde brengen 

om zo de veiligheid te garanderen;
5. de diversiteit van het aangelegde groen moet blijven omdat dit belangrijk is voor mens en dier,

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 € 305.500
6. Onderhoudsniveau groen € 144.000 € 178.800
8. Motie duurzaamheid Vastgoed faseren € 192.000 € 100.000
10. Verhogen (huur) tarieven sport plus onderzoek €   31.700 €   33.000
11. Taakstelling Bosbad 5% € 0 €     6.000
12. Taakstelling Bibliotheek 5% € 0 €   14.000
13. Taakstelling Cultuurbedrijf 5% € 26.400 €   27.500

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.
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Voor:
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