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Emmeloord, 30 mei 2022.

Onderwerp
Perspectiefnota 2023-2026

Advies raadscommissie
Debatstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. In afwijking van Artikel 4 lid 1 van de Financiële beheersverordening gemeente Noordoostpolder 

dit jaar geen perspectiefnota vast te stellen.
2. De perspectiefnota 2023-2026, het coalitieakkoord 2022-2026 en de Memo op de perspectiefnota, 

te beschouwen als bouwstenen voor het opstellen van de begroting 2023-2026.
3. De voorlopige subsidie- en bijdrageplafonds 2023 uit de perspectiefnota (paginanummers 11 -18) 

vast te stellen.

Doelstelling
Het doel van de perspectiefnota is een basis leggen voor het opstellen van een financieel duurzaam 
sluitende meerjarenprogrammabegroting 2023 - 2026. Hierin zijn de (verwachte) externe 
ontwikkelingen en trends weergegeven die de komende jaren spelen en invloed (zullen moeten) 
hebben op het beleid van gemeente Noordoostpolder en de eigen gemeentelijke ambities, afgezet 
tegen de betekenis hiervan voor de gemeentefinanciën.

De perspectiefnota is in zijn aard een richtsnoer voor het opstellen van de eerstvolgende 
meerjarenprogrammabegroting, niet zijnde een grondslag voor directe vervolghandelingen, als ware 
de perspectiefnota een besluitvormingsdocument van de raad voor de afzonderlijk opgenomen items. 
Overigens, met het vaststellen van de perspectiefnota, legt de raad wel de voorlopige subsidie- en 
bijdrageplafonds voor 2023 vast.

Inleiding
De perspectiefnota laat u zien welke informatie we hebben en hoe wij deze in het perspectief van uw 
raad geplaatst hebben, althans, die overtuiging hebben wij. Omdat de perspectiefnota een 
richtinggevend document is, kunt u als raad aangeven of de voorgestelde ambities, ontwikkelingen, 
wijzigingen en aanvullingen bijdragen aan de door u gestelde doelen. Voor zover dat van toepassing 
en mogelijk is, zijn de financiële consequenties ook inzichtelijk gemaakt. Het politiek-bestuurlijk 
raamwerk voor deze nota wordt gevormd door het bestaande beleid, nieuwe en verwachte 
ontwikkelingen. Het coalitieakkoord 2022 - 2026 is als bijlage van dit raadsvoorstel opgenomen.

Beleidsreferentie
Financiële beheersverordening 212.
In de jaarlijkse planning- & controlcyclus is het vaststellen van een perspectiefnota opgenomen. Na 
vaststelling door de raad worden de ontwikkelingen en de financiële consequenties daarvan, vertaald 
in de programmabegroting voor het komende jaren.

Argumenten
De perspectiefnota vormt de basis voor de meerjarenprogrammabegroting 2023-2026, die u in het 
najaar ter behandeling en vaststelling krijgt voorgelegd.

Voor majeure investeringen geldt dat deze nog middels een apart voorstel ter besluitvorming aan u 
zullen voorgelegd worden voor dat besluitvorming hierover als definitief wordt aangemerkt. Deze 
investeringsbesluiten zullen bij de begroting als zodanig worden gekenmerkt.
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Planning/uitvoering
1. Raad 4 juli 2022.
2. Zodra de omstandigheden voor de behandeling van de perspectiefnota, en later de 

meerjarenprogrammabegroting, daartoe aanleiding geven, zullen wij u proactief informeren.
Bijlagen

1. Perspectiefnota 2023-2026.
2. Coalitieakkoord 2022-2026.

Portefeuillehouder
Steller

H Wijnants
de heer Th. J. Stigt, 06 48 13 46 23; r.stigt@noordoostpolder.nl

mailto:r.stigt@noordoostpolder.nl


No. 22.0000897-3

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2022, no. 22.0000897; 
gelezen de Perspectiefnota 2023-2026 
gelezen het Coalitieakkoord 2022-2026
gelezen de Memo voor de raad op de perspectiefnota 2023-2026

gelet op artikel 189 Gemeentewet

BESLUIT:

1. In afwijking van Artikel 4 lid 1 van de Financiële beheersverordening gemeente 
Noordoostpolder dit jaar geen perspectiefnota vast te stellen.

2. De perspectiefnota 2023-2026, het coalitieakkoord 2022-2026 en de Memo op de 
perspectiefnota, te beschouwen als bouwstenen voor het opstellen van de begroting 2023- 
2026.

3. De voorlopige subsidie- en bijdrageplafonds 2023 uit de perspectiefnota (paginanummers 11 - 
18) vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juli 2022.


