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Onderwerp: Strategisch perspectief

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2020, 
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. in de perspectiefnota, in tegenstelling tot andere jaren, het hoofdstuk ‘strategisch perspectief 

ontbreekt;
2. er mogelijk een economische recessie aan zit te komen;
3. recessies doorgaans gepaard gaan met bezuinigingsrondes, belastingverhogingen, uitstel of 

afstel van investeringen, versobering van voorzieningen en de neiging om te denken in korte 
termijn oplossingen;

4. de Nederlandsche Bank adviseert om:
door te gaan met publieke investeringen, 
verduurzaming en vergroening naar voren te halen, 
de bouwproductie op peil te houden,

van mening dat
1. de op te stellen begroting uit zou moeten gaan van een gewenst toekomstperspectief;
2. het voor de economie goed zou zijn om het beleidsadvies van de Nederlandse Bank op te 

volgen, omdat
het op peil houden van publieke investeringen bijdraagt aan het verminderen van de 
recessie en het op peil houden van werkgelegenheid en maatschappelijke voorzieningen; 
versnelling van vergroening leidt tot een toename van investeringen in de economie, tot 
innovaties en nieuwe werkgelegenheid en het mogelijk wel gaan halen van 
duurzaamheidsdoelstellingen;
het op peil houden van de bouwproductie er voor zorgt dat voldaan kan worden aan de 
woningbouwopgave en er voor zorgt dat er minder banen in deze sector verloren gaan, 
wat des te belangrijker is omdat de bouw nog steeds niet volledig hersteld is van de 
vorige crisis en te maken heeft met effecten rond PFAS en stikstof.

verzoekt het college
het beleidsadvies van De Nederlandsche Bank te betrekken bij het opstellen van de begroting

en gaat over tot de orde van de dag.
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