
 

Van:  
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Aan: Wassink, Robert <r.wassink@noordoostpolder.nl> 
Onderwerp: Aanbiedingsbrief begroting 2023 en daarna 
 

Dag Robert 

Zou je dit als ingekomen stuk willen 
toevoegen. 

Ik richt het aan College en Raad 

Groet  

 

Aanbiedingsbrief begroting 2023 en daarna 

 
Geacht College 
 
In uw aanbiedingsbrief heeft u het over de verhoging van het miniumloon van ruim 10% en dat klopt. 
Vervolgens zegt u dat dit gekoppeld is aan oa bijstandsuitkering en AOW,tot zover klopt het nog. 
Als burgers dit zouden lezen dan schept u als College valse verwachtingen over de inkomenspositie van 
AOW gerechtigden en dat neem ik u kwalijk,en ik zal u uitleggen waarom. 
AOWers ontvangen jaarlijks 315€ IOAOW(inkomens ondersteuning)deze raken ze kwijt. 
Vervolgens word de verhoging van de ouderenkorting met 376€ geschrapt. 
Inclusief de halfjaarlijkse indexatie van 2%,word hun AOW met 5% verhoogd op 1 Jan 2023 en geen 10% 
zoals het College doet voorkomen. 
Daarnaast lopen AOWers sinds 2007 al 30% aan niet geïndexeerd aanvullend pensioen mis,wat bedoeld 
was om na je werkzame leven nog 70% van je laatst verdiende salaris over te kunnen houden,en een 
prettige oude dag te kunnen genieten. 
Hopelijk heb ik u College kunnen overtuigen,dat met een inflatie van 14% vele gepensioneerden in 
Noordoostpolder er bekaaid vanaf komen,ondanks verhogingen van zorg en huurtoeslagen.,AOWers 
krijgen een sigaar uit eigen doos,maar ik snap ook dat het College dat niet in de aanbiedingsbrief zet. 
Als ik dan kijk naar de aanpassingen belasting en retributie verhogingen 2023 slaat mij en veel burgers 
met mij de schrik om het hart ,zelfs het begraven word hier onbetaalbaar in Noordoostpolder met 
verhogingen van 7%,waar gaat dat naar toe. 



Ook vermeld u 17 miljard inkomensondersteunende maatregelen voor oa het 
energieprijsplafond,volgens mij gaat het om inmiddels een kleine 40 miljard incl MKB waar onvoldoende 
dekking voor is en u College weet als geen ander waar de toekomstige bezuinigingen dan weer het 
hardst gevoeld gaan worden. 
Ik wens College en Raad veel wijsheid toe met een besluit op de Programmabegroting 2023-2026 met 
alle grote uitdagingen,zoals Bosbad en Campus en een sterk oplopende rente op 17 nov a.s. 
 
…………………. 
 

Verstuurd vanaf mijn iPad 


