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A M E N D E M E N T 2017-07-08 
Dit a m e n d e m e n t hee f t be t r ekk i ng op voo rs te l nr. 4 8 6 0 7 0 

O n d e r w e r p : Jaarstukken 2016 - Marknesserbrug 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10-07-2017, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. voor de vervanging van de Marknesserbrug indertijd is besloten vanuit het 

rekeningresultaat 2010 € 2 miljoen te reserveren voor de vervanging en het 
resterende bedrag van € 2,5 miljoen te dekken uit de Reserve beleidsplan; 

2. door de keuze in 2014 voor verbouw deze € 2,5 miljoen vrijviel binnen de Reserve 
beleidsplan en het restant van de bestemmingsreserve gedoteerd werd aan de 
bestemmingsreserve vervanging bruggen; 

3. nu recent voor nieuwbouw van de Marknesserbrug is gekozen, het college de 
keuze maakt € 2.309.210 vanuit het rekeningresultaat toe te voegen aan de 
reserve beleidsplan met als oormerk vervanging van deze brug, 

van mening dat 
1. de bestemmingsreserve Vervanging bruggen is bedoeld voor de realisatie van de 

toekomstige vervanging van bruggen in Noordoostpolder en dat de 
Marknesserbrug er daar één van is; 

2. er € 832.500 (de dotatie uit 2014) aan de reserve vervanging bruggen moet 
worden onttrokken om voor het oorspronkelijke doel te worden gebruikt, nl. 
vervanging van de Marknesserbrug; 

3. door de extra benodigde middelen geheel vanuit het rekeningresultaat 2016 te 
halen, minder ruimte is voor een integrale afweging van ingediend nieuw beleid bij 
behandeling van de pers peet lef nota 2018-2021, 

besluit het voorstel als volgt aangepast vast te stellen 
1. Het jaarverslag en jaarrekening over het dienstjaar 2016 vaststellen. 
2. Hierbij het positieve resultaat ad € 2.970.410 als volgt te bestemmen: 

- toevoeging aan de Reserve (bouw)grondexploitaties € 661.200 
- toevoeging aan de Reserve beleidsplan (oormerk Marknesserbrug) C 2.300.210 

€1.476.710 
- toevoeging aan de Algemene reserve € 832.500 

€ 2.970.410 
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