
Christenunie SGP

AMEND

Dit amendement heeft betrekking op voorstel no. 21.0005795

Onderwerp: Jeugdzorggelden 2023-2025 Commissie Wijzen niet zonder oormerk in reserve
beleidsplan

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 8 november 2021,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. het kabinet voor het jaar 2022 € 1,3 miljard incidenteel beschikbaar stelt ter compensatie van 

de tekorten in de jeugdzorg; dit bedrag komt bovenop de al eerder toegezegde € 300 miljoen;
2. de Commissie Wijzen, een arbitragecommissie, een zwaarwegende uitspraak heeft gedaan 

over de structureel benodigde bedragen voor de jeugdzorg;
3. Rijk, VNG en IPO hebben afgesproken dat gemeenten, uit behoedzaamheid, 75% van de 

bedragen van de Commissie Wijzen mogen inrekenen in hun meerjarenraming;
4. het voor Noordoostpolder in de periode 2023-2025 gaat om € 11,7 miljoen (100%), waarvan 

we conform de landelijke afspraak € 8,7 miljoen (75%) inrekenen;
5. het college in de ontwerp-begroting voorstelt om het grootste deel hiervan (namelijk € 5,6 

miljoen in de periode 2023-2025) toe te voegen aan de reserve beleidsplan, zonder 
oormerktekst als te herkennen afzonderlijk reservedeel

van mening dat
1. de nieuwe gemeenteraad bij de Perspectiefnota 2023-2026 zou moeten beslissen over de 

bestemming van deze gelden en wij daar niet op moeten vooruitlopen door dit geld nu, zonder 
oormerktekst, toe te voegen aan de reserve beleidsplan;

2. het politieke doel is om de nieuwe raad daartoe in staat te stellen expliciet te besluiten over 
deze middelen. De technische discussie over structurele verwerking / incidentele verwerking 
wordt in dit amendement vermeden.1

de Programmabegroting 2022-2025 gewijzigd vast te stellen, met dien verstande dat:
1. De middelen die in de ontwerpbegroting worden toegevoegd aan de reserve

beleidsplan zonder oormerktekst in 2023-2025 (2.078.747 euro in 2023,1.887.847 euro in 
2024,1.658.338 euro in 2025), anders te bestemmen, namelijk door deze toe te voegen 
aan een nieuw in te stellen reserve ‘compensatie tekorten jeugdzorg’.
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1 Het is de keus van de gemeenteraad om deze middelen structureel te verwerken (dit is mogelijk conform de landelijke 
afspraak) of incidenteel te verwerken (keus college). Deze technische discussie wordt nu in dit amendement vermeden, omdat 
na besluitvorming van het nieuwe kabinet, aan de formatietafel, sowieso tot structurele verwerking wordt overgegaan bij 
structurele toekenning. Politieke hoofddoel van dit amendement is het blijven bestemmen van de gelden 2023-2025 als 
'commissie wijzen’ voor de nieuwe raad, d.w.z. het nu niet al ongeoormerkt verwerken van deze middelen.
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2. Het college in de Perspectiefnota 2023-2026 aan de nieuwe gemeenteraad een voorstel 
doet voor deze gelden.
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