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AMENDEMENT 2019-06-12

Onderwerp: Verlaging uitgave meubilair gemeentehuis

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 3 juni 2019
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. het gemeentehuis in 2011 is aangepakt voor een begroot bedrag van € 4,5 

miljoen;
2. er nu, 8 jaar later, sprake is van het verbeteren en aanpassen van diverse 

werkplekken;
3. het aanschaffen van 'hoogwaardig meubilair' niet noodzakelijk is, maar een wens 

van het college,

van mening dat
1. op sommige plekken het verbeteren van de werkplekken wel noodzakelijk is, 

namelijk de telefoniekamer van het KCC (klant contact centrum);
2. het namelijk niet wenselijk is dat inwoners geen privacy hebben, als zij in 

gesprek gaan met ambtenaren op het KCC (klant contact centrum);
3. er vanwege de hoge bezettingsgraad op drukke tijden logischerwijs tevens extra 

werkplekken moeten komen;
4. voor de werkplekken op het KCC en de extra werkplekken een oplossing gezocht 

en gevonden is en dat deze kosten slechts een beperkt deel van het totale 
budget betreffen;

5. als er een budget beschikbaar is, dit niet per definitie opgemaakt hoeft te 
worden,

besluit het voorstel als volgt gewijzigd vast te stellen:
1. Verbeteren en aanpassen van het kantoorconcept 'het nieuwe werken', voor 

zover dat het opknappen van het KCC en het creëren van de extra 
werkplekken betreft; en af te zien van het aanschaffen van het overig 
hoogwaardig meubilair.

2. Een investeringsbudget van het in het raadsvoorstel begrote bedrag van € 
36.000 (respectievelijk € 17.000,- en € 19.000,-) beschikbaar te stellen 
voor het aanschaffen van de inventaris voor het opknappen van het KCC en 
het creëren van de extra werkplekken;

3. Hiervoor de 9e wijziging van de programmabegroting 2019 vaststellen;
4. De verwerking meenemen in de programmabegroting 2020-2023.
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