gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

AMENDEMENT 2021-04-16c
Onderwerp: Verzachten bezuinigingen
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 28 april 2021, gehoord de
beraadslagingen,
overwegende dat
1. er een voorstel voorligt ter besluitvorming over het verzachten van de bezuinigingen;
2. twee amendementen voorliggen, namelijk:
1- WD/ONS, gericht op de veiligheid op de buitenwegen: overheveling middelen van klimaat
naar het fysieke domein
2- GL, gericht op bibliotheek, sport en cultuur: overheveling middelen van klimaat naar deze
onderwerpen en vervolgens naar het fysieke domein (veiligheid wegen)
van mening dat
1. het proces om te komen tot verzachten van de bezuinigingen een goed en gezamenlijk
raadsproces is geweest;
2. in de commissie BFE door verschillende fracties is opgeroepen om beide amendementen
ineen te voegen;
3. in dit amendement het midden van beide amendementen is gezocht, onder dankzegging aan
VVD/ONS en GL voor hun inspanningen.
besluit het voorstel als volgt gewijzigd vast te stellen
1. In te stemmen met de verzachtingsmaatregelen volgens scenario 3 met de volgende aanpassing
van de bedragen:

Was

Wordt

€ 270.700

€334.100

€ 72.000

€ 72.000

€ 36.000

€ 36.000

€0
€0

€0
€0

6 Onderhoudsniveau groen verlagen

€ 144.000

€161.400

7 Minder onderhoud aan (buiten)wegen: onderhoud niveau wegen
binnen de bebouwde kom + bijdrage integrale projecten

€ 108.000

€ 108.000

8 Motie duurzaamheid Vastgoed faseren
9 Hervormen OAB

€ 192.000
€0

€ 100.000
€0

10 Verhogen (huur) tarieven sport plus onderzoek

€31.700

€ 32.350

11 Taakstelling Bosbad 5%
12 Taakstelling Bibliotheek 5%
13 Taakstelling Cultuurbedrijf 5%
14 Verhogen pachtprijzen landbouwgrond

€0
€0
€ 26.400
€0

€ 3.000
€7.000
€ 26.950
€0

Bezuinigingsmaatregel
1 Minder onderhoud buitenwegen
2 Minder onderhoud aan (buiten)wegen: maaien buitengebied,
toegangswegen, alleen uitzichthoeken
3 Ontwikkelingen in het verkeer vragen een nieuw GVVP
4 Kosten gladheidsbestrijding
5 Verkeersbruggen buitengebied

15 Minder uitgeven aan evenementen

€ 19.200

€ 19.200

16 Afschaffen tolken (andere wijze van inschrijving)

€0

€0

17 Algemene taakstelling bestuursdienst

€0

€0

18 Bedrag onvoorzien structureel aframen van € 250.000 tot € 100.000

€0

€0

19 Vennootschapsbelasting

€0

€0

20 We blijven sport / Sportevenementen stimuleren

€0

€0

€0
€ 900.000

€0
€ 900.000

21 Verhoging OZB met 1%

2. Een budget beschikbaar te stellen van € 900.000 voor het verzachten van de bezuinigingen in 2021
en 2022;
3. De 21e wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen.
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