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MOTIE 2020-06-14zd

Onderwerp: Dempen van de bezuinigingen in 2021 en 2022

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

overwegende dat
1. het college een Perspectiefnota heeft aangeboden aan de gemeenteraad waarin een 

afweging is gemaakt voor de meerkosten op programma 6 (minder meerkosten financiën 
sociaal domein), een OZB-verhoging boven inflatieniveau en noodzakelijke bezuinigingen op 
de programma’s 1 t/m 5;

2. daarbij rekening is gehouden met artikel 189 lid 2 Gemeentewet, waarin is vastgelegd dat de 
gemeentebegroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn,

van mening dat
1. we een gemeente zijn met een bovengemiddelde solvabiliteit en dit ook moeten blijven;
2. we leven in een tijd van coronapandemie; het CPB voorziet als gevolg daarvan een 

economische recessie;
3. het gezien de maatschappelijke consequenties van de bezuinigingen wenselijk is deze de 

eerste twee jaren te dempen,

verzoekt het college
1. de bezuinigingen in de eerste twee jaren te dempen, waarbij de bezuinigingen met de 

grootste maatschappelijke effecten en bezuinigingen die moeilijker zijn terug te draaien eerst 
worden gedempt;

2. als richtlijn voor de uitwerking van deze motie te hanteren: ca. € 1.500.000 inzet vanuit 
incidentele middelen te halen uit de ARG

en gaat over tot de orde van de dag.
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