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Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 21.0000314

Onderwerp: Begrotingswijzigingencluster 1e kwartaal

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d., 29 maart 2021
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de gemeente voornemens is het Lichtkunstwerk op de Deel op te knappen voor een bedrag 

van € 25.000,-;
2. de gemeente contractueel geen verplichting meer heeft zorg te dragen voor het herstel van 

het Lichtkunstwerk;
3. De Deel een nieuwe uitstraling heeft gekregen;
4. de horeca zich uitbreidt en de terrassen groter worden, mede door de maatregelen rond 

Covid-19,

van mening dat
1. het opknappen van het Lichtkunstwerk hoge kosten met zich meebrengt (voor het herstel van 

8 kapotte lampjes), en ook t.o.v. de koopsom;
2. het contract m.b.t. het Lichtkunstwerk de ruimte geeft beslissingen te maken anders dan 

opknappen;
3. door de ontwikkeling van de Deel, de plannen voor het centrum en de wensen van de directe 

omgeving, de vraag ontstaat of het Lichtkunstwerk überhaupt op een passende plaats staat;
4. De Deel naast een cultuurplein ook een horecaplein wordt;
5. een afweging en besluit moet worden gemaakt of het kunstwerk blijft staan, verplaatst wordt of 

verwijderd gaat worden, voordat de gemeente overgaat tot een eventueel herstel,

besluit het voorstel aan te passen, met dien verstande dat
1. Het begrotingswijzigingencluster 1e kwartaal vast te stellen, met uitzondering van 

begrotingswijziging 3. Reparatie lichtkunstwerk op De Deel, omdat de gemeenteraad 
eerst wenst te bespreken wat de mogelijkheden er zijn m.b.t. de toekomst van het 
lichtkunstwerk, inclusief de daarvoor benodigde financiële middelen.

2. De 14e wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen, waarmee de financiële 
consequenties van het begrotingswijzingencluster 1e kwartaal in de programmabegroting van 
2021 worden verwerkt.
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