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AMENDEMENT 2019-ll-13b
Dit amendement heeft betrekking op de programmabegroting
Onderwerp: Onzekere extra middelen Jeugdzorg 2022 en 2023
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 11-11-2019
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. het kabinet voor de jaren 2019, 2020 en 2021 extra middelen ter beschikking
heeft gesteld voor de jeugdzorg en deze extra middelen zijn toegevoegd aan de
algemene uitkering;
2. een nieuw kabinet besluit of, en zo ja in welke mate, extra middelen beschikbaar
worden gesteld voor de jaren 2022 en 2023. Het volgend kabinet besluit dit op
basis van zwaarwegend onderzoek. Dit extra budget voor de jeugdzorg is
daarmee nog onzeker;
3. het primair aan de gemeenten is hoe lasten en baten worden geraamd, maar de
provinciale toezichthouders accepteren dat gebruik wordt gemaakt van een
(onzekere) stelpost in 2022 en 2023 om een sluitende meerjarenraming te
presenteren;
4. het beeld over geheel Nederland is dat een deel van de gemeenten de stelpost
2022 en 2023 volledig raamt, een deel van de gemeenten het budget gedeeltelijk
raamt en een deel van de gemeenten het niet raamt,
van mening dat
1. het past bij gedegen begrotingsbeleid om middelen pas in te rekenen als deze in
voldoende mate zeker zijn;
2. gegeven de richtlijn (van het ministerie en provinciale toezichthouders - pag.
110) in dit geval hiervan kan worden afgeweken, maar dit alleen gewenst is zover
het nodig is om een sluitende begroting te presenteren;
3. de stelpost voor ons niet nodig is, de huidige inrekening van de (onzekere)
stelpost voor onze programmabegroting 2020-2023 leidt tot een
begrotingsoverschot, wat niet passend is bij gedegen begrotingsbeleid,
besluit
De stelpost extra middelen jeugdzorg in 2022 en 2023 niet op te nemen in de
begroting.
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