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MOTIE 2021-07-16g
Onderwerp: Verzachten bezuinigingen bibliotheek, sport en cultuur
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2021
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
uit het resultaat van de jaarrekening van gemeente Noordoostpolder blijkt dat er in 2020 veel
geld is overgehouden en dat dit wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve;
van mening dat
1.
het heel erg belangrijk is dat er niet op sport en cultuur wordt bezuinigd in deze Coronaperiode;
2.
de laaggeletterheid in onze gemeente veel aandacht nodig heeft waardoor een taakstelling
op de bibliotheek niet wenselijk is
3.
bezuinigen op instellingen waarvan door heel veel inwoners gebruik wordt gemaakt niet
bijdraagt aan de leefbaarheid;
4. de tarieven van de bibliotheek, sport en cultuur zo min mogelijk verhoogd moeten worden,
zodat het voor iedereen mogelijk blijft om hier gebruik van te maken,
verzoekt het college
1. de bezuinigingenmaatregelen die er voor 2021 nog staan voor het Bosbad, de Bibliotheek en
voor het Cultuurbedrijf via de derde clusterkwartaalbegrotingswijziging 2021 ongedaan te
maken;
2. deze bezuinigingsmaatregelen in de begroting eveneens ongedaan te maken voor 2022;
3. dit ten laste te brengen van de reserve beleidsplan
en gaat over tot de orde van de dag.
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