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MOTIE 2019-ll-13a
Onderwerp: Meerjarenperspectief

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 11 november 
2019, gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2019 de wethouder motie 2019-07-16N van 

de VVD e.a. heeft overgenomen, waarin werd verzocht om voor de behandeling 
van de begroting met een meerjarenperspectief te komen over de te verwachten 
grote investeringen;

2. dit tot op heden niet is geleverd aan de raad;
3. in de inleiding van de meerjarenprogrammabegroting een belangrijk begin van de 

duidelijk opsomming staat van grote investeringen die er op ons af gaan komen;
4. in de inleiding van de meerjarenprogrammabegroting staat dat het college een 

thema voor een financieel afwegingskader met de raad gaat organiseren,

van mening dat
wanneer we als raad integrale afwegingen en politieke keuzes willen maken over 
ambities en investeringen, we een meerjarenperspectief nodig hebben zodat de 
(voorlopige) financiële effecten in samenhang kunnen worden gewogen,

verzoekt het college
met de decemberrapportage het financieel meerjarenperspectief te presenteren 
waarin kort en bondig de samenhang van effecten van de investeringen op onze 
exploitatie en financiële positie inzichtelijk zijn gemaakt

en gaat over tot de orde van de dag.
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