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MOTIE 2020-06-14h
Deze motie heeft betrekking op voorstel nr. 20.0000970
Onderwerp: Perspectiefnota - onderhoud bermen en wegen
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d., 29 juni 2020,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. in de Perspectiefnota een bezuiniging is opgenomen van € 188.000 onderhoud bermen en
wegen;
2. deze bezuiniging niet gegarandeerd kan worden, omdat bij onveilige situaties er toch wordt
ingegrepen;
3. het vrij besteedbare deel van de Algemene Reserve Grondexploitatie een omvang heeft van
ruim € 12 miljoen,
van mening dat
1. de wijze van bezuinigingen in de Perspectiefnota via de ‘kaasschaafmethode’ gedaan wordt;
2. achter de bezuinigingen geen visie lijkt te zitten, dan alleen maar bezuinigen;
3. de bezuiniging op onderhoud van bermen en wegen, het vooruitschuiven van problemen is;
4. in tijden van laag-conjunctuur er juist geld uitgegeven moet worden;
5. met een bezuiniging op onderhoud van bermen en wegen de veiligheid van weggebruikers in
gevaar kan komen,
verzoekt het college
1. bij het voorbereiden van de begroting niet de bezuiniging op onderhoud van bermen en wegen
door te voeren;
2. bij het dekken van dit extra tekort op de begroting financiële ruimte te zoeken in de Algemene
Reserve Grondexploitatie
en gaat over tot de orde van de dag.
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