gemeente

NOORDOOSTPOL.DER

PvdA - NOP

RAAD

AMENDEMENT 2019-12-15a
Onderwerp: sociaal economisch beleid 2020-2024
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 16-12-2019,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. het sociaal-economisch beleid 2020-2024 ter vaststelling voorligt en het college
voorstelt daarvoor een dynamische agenda te gaan hanteren;
2. er geen te realiseren doelstellingen zijn benoemd voor 2024,
van mening dat
1. de gekozen dynamische agenda vraagt om transparantie t.b.v. het inzicht om
resultaten in de voortgang te beoordelen;
2. beoordeeld moet kunnen worden of de middelen die de raad beschikbaar heeft
gesteld leiden tot het gewenste resultaat in 2024;
3. het gegeven dat het college verwijst naar de reguliere Planning en Control cyclus
daarvoor ontoereikend is, er is immers geen afspraak met de raad over wat in
2024 bereikt dient te worden;
4. ook is niet duidelijk hoe aan de sectortafels eigenbelang wordt voorkomen; hoe
goed bedoeld ook;
5. het besef er dient te zijn dat ondernemers vanuit een ander perspectief een
bijdrage leveren aan het beleid dan niet-ondernemers.
6. het wenselijk is om aparte trajecten in te richten voor inwoners en het een must is
dat volksvertegenwoordigers het waarom voor het algemeen belang kunnen
monitoren;
7. de opmerkingen zoals hierboven gemaakt aan de voorkant duidelijke afspraken
vragen; zodat vooraf aangegeven kan worden, wat elke sectortafel op hoofdlijnen
bereikt wil hebben in 2024 en waarom,
besluit de Nota sociaal-economisch beleid 2020-2014 met de volgende aanvulling
gewijzigd vast te stellen:
op pagina 16, de tweede alinea aanvullen met de volgende tekst:
Het sectorbeeld eindigt met een korte vooruitblik op 2030. Voor 2024 geeft elke
sectortafel aan wat deze op hoofdlijnen in 2024 bereikt wil hebben en dit wordt
gerapporteerd in de Planning & Control cyclus met ingang van november 2020.
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Amendement 2019-12-15a Doelstellingen 2024 (PvdA)
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