
Christenunie SGP
gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

MOTIE 2020-11-12a

Onderwerp: Motie Verzachting effecten bezuinigingen en corona-effecten

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 9 november 2020, 
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. het college een begroting heeft aangeboden aan de gemeenteraad waarin de bezuinigingen zijn 

verwerkt conform de Perspectiefnota;
2. sinds de Perspectiefnota positieve financiële ontwikkelingen zijn te melden, namelijk:

a. een verwacht significant positief jaarresultaat 2020 van € 1.926.2061;
b. schrappen van de opschalingskorting in 2021 met een positief effect van ca. € 400.0002;
c. toekenning de tegemoetkoming jeugdzorg in 2022 met een positief effect van ca. € 850.0003;

3. onze gemeente een zeer positieve en ruim bovengemiddelde solvabiliteit heeft en houdt4;
4. we leven in een tijd van coronapandemie, met een tweede golf; het CPB voorziet als gevolg 

daarvan een stevige BBP-daling en oplopende werkloosheid,

van mening dat
1. het ons als gemeente niet zal lukken alle bezuinigingen op te heffen en alle corona effecten 

weg te nemen;
2. het wel zéér gewenst is om de effecten te verzachten, zonder de financiële degelijkheid van 

onze gemeente uit het oog te verliezen,

verzoekt het college
1. in april 2021 een raadsvoorstel met keuzes aan te bieden om de bezuinigingen en corona- 

effecten in de jaren 2021 en 2022 te verzachten5, waarna dit verwerkt kan worden in de 
Voorjaarsrapportage en de Perspectiefnota;

2. als richtlijn voor de uitwerking van deze motie te hanteren: ca. € 900.000 inzet vanuit incidentele 
middelen

en gaat over tot de orde van de dag.
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Najaarsrapportage, pagina 94.
2

Programmabegroting, pagina 7.
3 Programmabegroting, pagina 7.
4 Programmabegroting, geprognosticeerde balans, pagina 186.
5 Dit raadsvoorstel wordt voor boekjaar 2021 een begrotingswijziging. Zoals eerder toegelicht in de commissie BFE is de 
incidentele financiële dekking in ruime mate aanwezig, en kan deze motie worden uitgevoerd, en voldoen we aan alle geldende 
wet- en regelgeving: art. 189 lid 2 Gemeentewet, de in de MvT opgenomen toelichting over de eis van structureel en reëel 
evenwicht en de rol van de reserves daarbij (MvT, Kamerstukken II, 19403, 3, p. 157), de toelichting opgenomen in de BBV (25 
juni 2013, Stb. 2013, 267) en het nieuwe toezichtskader vanuit de provinciale toezichthouder GTK 2020 Gemeenten (p. 19).
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