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AMENDEMENT 2022-11-6b
Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 22.0001627

Onderwerp: Programmabegroting 2023-2026 - bevorderen toetreders starters woningmarkt

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 14 november 2022,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. in de begroting een bedrag van 1 miljoen euro is opgenomen tot verhoging startersleningen;
2. het college een beeldvormende avond heeft toegezegd m.b.t. bevorderen toetreding op de 

arbeidsmarkt;
3. in de vergadering van 4 juli omtrent de perspectiefnota is aangenomen motie 2022-07-15L 

aangenomen, met het volgende dictum:
Verzoekt het college de uitkomsten van de beeldvormende avond mee te nemen bij de 
uitvoering van de besteding van het begrote miljoen euro en dat middels een voorstel aan de 
raad voor te leggen ter besluitvorming,

van mening dat
1. aan deze motie niet voldaan is door het opnemen van de starterslening in de begroting 2023;
2. het college aangeeft wel een beeldvormende bijeenkomst te organiseren, maar vasthoudt aan 

de bestemming starterslening;
3. de kaderstellende rol van de raad d.m.v. van moties hiermee onder druk staat,

besluit de begroting als volgt gewijzigd vast te stellen:

a. de tekst op pag. 30
1.2 We stellen extra geld beschikbaar om de woningmarkt te stimuleren
In 2023 zetten we de € 1 miljoen, die in het coalitieakkoord genoemd is, in voor maatregelen die de 
mogelijkheden voor het toetreden van starters op de woningmarkt verbeteren. Daarnaast 
onderzoeken we of we de starterslening specifieker kunnen inzetten voor starters die een band 
hebben met Noordoostpolder.

b. de tekst op pag. 191 en op pag. 192
de post ‘Verhogen fonds startersleningen’ verandert in de post ‘Verhogen fonds bevordering 
toetreden starters op de woningmarkt’.

Ondertekening en naam:
De fractie(s) van: Naam:
CDA Marian Uitdewilligen

CU-SGP Tobias van Dijk

Voor: tl
Tegen: /f

CXt .Sol' CDA, GL(ÓC<n<tfVZr)

Besluit gemeenteraad:
PH,Ol0$.\J\/O, Pmd-A, O b(\\sMJcz nbrrq) £>h6.
ad: Aangenomen / verworpen _ b/J1



14-11-2022 Individuele stemresultaten 22:06

Amendement 2022-11-6b) Toetreding starters op de woningmarkt - CDA
Politieke Unie B.J. Allng Tegen
A. Evers Tegen S.B. Bosman Tegen
W.C. Haagsma Tegen L.H.M. Lammers Tegen
A.L. Heerspink Tegen H.M. Wledljk Tegen
Y. Knobbout Tegen VVD
T.E. Langenberg Tegen J.M. Halma Tegen
A.Tulnenga Tegen A. Kromkamp Tegen
ChristenUnle-SGP J.L.P. van Os Tegen
S. de Boer Voor PvdA
T.J. van Dijk Voor H. van der Linde Tegen
Y.M. van der Horst Voor L. Mulder Tegen
G.P. Knljnenberg-Albla8 Voor GroenLInks
J.W. Slmonse Voor H.M.Hekkenberg Tegen
CDA S.J. Schrijver Voor
J.B.M. Bus Voor D6B
L. Oeerts Voor M.W. van Wegen Tegen
M.T. Qoelema Voor
M. van derSllkke Voor
M.B.W. Ultdewilllgen Voor Vooral
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