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MOTIE 2020-06-12d
Onderwerp: jaarrekening - Koepelreserve Sociaal Domein*
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2020
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. in de afgelopen 3 jaar geld is overgebleven op het Programma Krachtig Noordoostpolder;
2. in de afgelopen 3 jaar er meer geld onttrokken is uit de Koepelreserve dan nodig was;
3. de Koepelreserve behoorlijk is uitgeput;
4. gemeente Noordoostpolder nationale middelen verkrijgt en ook door Noordoostpolder ingezet
worden voor het programma krachtig Noordoostpolder,
van mening dat
1. er zuiniger met het geld uit de Koepelreserve omgegaan had kunnen worden;
2. dat de verkregen middelen voor het programma krachtig Noordoostpolder daarvoor in principe
geoormerkt moeten blijven (niet beschikbaar komen t.b.v. voor andere pijlers) en overschotten
naar de koepelreserve dienen te gaan. Het overschot 2019 kan een eerste stap zijn;
3. de Koepelreserve bedoeld is voor het Programma Krachtig Noordoostpolder en niet om de
tekorten op andere programma’s op te vangen;
4. het jaarlijks een raadsbesluit dient te zijn hoe met de koepelreserve om te gaan en wat te
doen met overschot op het sociaal domein. Overhevelen is geen vanzelfsprekendheid,
verzoekt het college
1. het geld dat over is op het programma Krachtig Noordoostpolder op basis van een
raadsvoorstel de raad voorstellen hoe om te gaan met de Koepelreserve Sociaal Domein en
de overschotten op het sociaal domein
en gaat over tot de orde van de dag.
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