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MOTIE 2020-06-14d
Onderwerp: Perspectiefnota 2021-2024 - Signaal bezuinigingsdruk
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29-06-2020,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. de kosten in het sociaal domein ondanks maatregelen van gemeenten steeds verder oplopen;
2. onze gemeente geconfronteerd wordt met andere lastenstijgingen voor wat betreft de
gemeenschappelijke regelingen zoals de OFGV en VRF;
3. de invoering van de Omgevingswet een extra structurele last zal meebrengen;
4. de oplopende opschalingskorting, de normeringssystematiek (trap-op-trap-af) en de herijking
van het gemeentefonds nadelige gevolgen kunnen (en hoogstwaarschijnlijk zullen) hebben voor
de algemene uitkering voor onze gemeente,
van mening dat
1. de perspectiefnota 2021-2024 laat zien dat uitvoering van overige basistaken (onderhoud
wegen, onderwijshuisvesting, onderhoud groen, sport- en culturele voorzieningen,
gezondheidszorg- en duurzaamheidstaken) in gevaar is gekomen;
2. de financiële situatie van gemeenten op lange termijn daarmee onhoudbaar wordt;
3. het Rijk zorg moet dragen voor realistische vergoedingen voor gedecentraliseerde taken, zoals
bijvoorbeeld het sociaal domein;
4. de raad door te weinig structurele baten voor onwenselijke keuzes komt te staan met betrekking
tot bijvoorbeeld zorgverlening, veiligheid en lastenverzwaring;
5. we als gemeente een signaal naar het Rijk moeten geven m.b.t, deze nijpende financiële
situatie voordat het ten koste gaat van onze solvabiliteit en daarmee op lange termijn onze
onafhankelijkheid,
verzoekt het college
1. de raad naar aanleiding van de septembercirculaire zo snel mogelijk te informeren over de
financiële gevolgen voor de begroting 2021-2024;
2. indien de septembercirculaire geen positieve wijzigingen ten aanzien van de bezuinigingen in
de perspectiefnota 2021-2024 teweeg brengt, de bezuinigingen op alle programma’s voorlopig
ongedaan te maken en zodoende met een negatieve begroting te komen voor genoemde
periode;
3. daarmee het signaal te geven dat de sleutelrol en verantwoordelijkheid in herstel van het
structureel en reëel evenwicht in onze begroting in handen ligt van het Rijk,
verzoekt de griffie
dit signaal over bovengestelde problematiek nadrukkelijk onder de aandacht te brengen bij de
minister van Financieën, de vaste Kamercommissie Financiën en de VNG, door verzending van
deze motie, namens college en raad van Noordoostpolder
en gaat over tot de orde van de dag.
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