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Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 20.0000970

Onderwerp: Perspectiefnota - huur sportaccommodaties

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

overwegende dat
1. in de Perspectiefnota een inkomstenverhoging is opgenomen van € 100.000 in verband met 

huurverhoging op sportaccommodaties;
2. er nog een onderzoek moet plaatsvinden hoe de huurinkomsten in de Noordoostpolder zich 

verhouden ten opzichte van de rest van Nederland;
3. sportverenigingen het over het algemeen niet makkelijk hebben, zeker niet na de Corona 

crisis;
4. het vrij besteedbare deel van de Algemene Reserve Grondexploitatie een omvang heeft van 

ruim € 12 miljoen,

van mening dat
1. de wijze van bezuinigingen/verhoging van inkomsten in de Perspectiefnota via de 

‘kaasschaafmethode’ gedaan wordt;
2. achter de bezuinigingen/verhoging van inkomsten geen visie lijkt te zitten, dan alleen maar 

een tekort aan middelen;
3. de huurverhoging op sportaccommodaties verenigingen het alleen maar moeilijker maken;
4. het vrije deel van de ARG een appeltje voor de dorst is;
5. de gemeente nu dorst heeft,

verzoekt het college
1. bij het opstellen van de begroting de huurverhoging van sportaccommodaties niet door te 

voeren;
2. het tekort op de begroting te dekken uit de Algemene Reserve Grondexploitatie

en gaat over tot de orde van de dag.
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