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(VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG)

Onderwerp: Project NOPpedia

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 11 november
2019, gehoord de beraadslagingen,

Van mening dat
1. er voor het project Noplinc al € 100.000,= is besteed;
2. het geleverde product op opleverdatum niet functioneerde en in het geheel 

niet werkbaar was gebleken,

Overwegende dat
1. bij collegebesluit op 5 november jl. besloten is om tot deel-terugvordering van 

de subsidie over te gaan van het project Noplinc;
2. daarmee een einde komt aan het project Noplinc;
3. er in februari 2019 nog door het college € 20.000 extra is gevraagd aan de 

Raad om de afronding van het project NOPLINC te garanderen;
4. dit bedrag nodig was om de security en toegankelijkheid te verbeteren 

(verklaring College februari 2019);
5. dit niets te maken heeft met "onderhoud" van de applicatie waarmee het 

college nu als argument bij Omroep Flevoland op 7 november jl. mee naar 
buiten trad,

Constaterende dat
1. Dat de Raad in februari jl. op onjuiste argumentatie € 20.000,= heeft 

verstrekt en is daardoor is misleidt;
2. het college met € 20.000,= extra de Raad garandeerde dat er een werkbaar 

product zou komen en deze € 20.000,= extra noodzakelijk was om het product 
uiteindelijk online te krijgen;

3. de gemeente hiermee bewust forse risico's heeft genomen;
4. er onvoldoende garanties zijn gesteld aan dit proces;
5. er daardoor een financiële schade is ontstaan van totaal € 110.000;
6. deze geheel op het conto van de portefeuillehouder is toe te schrijven.

Zegt de Raad het vertrouwen op in portefeuillehouder Wijnants

en gaat over tot de orde van de dag
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