
GROENLINKS gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

M O T I E 2017-07-10a 
O n d e r w e r p : PN - V o o r k o m e n van bezu in ig ingen 

De raad van de gemeen te Noordoos tpo lde r , in vergadering bijeen d.d. 10-07-2017, 
gehoo rd de beraads lag ingen , 

o v e r w e g e n d e da t 
1. de economie bezig is aan een herstel en er weer ruimte is voor nieuw beleid; 
2. economische recessies inherent zijn aan ons economische model en onderdeel 

uitmaken van de conjunctuurscyclus; 
3. de perioden tussen economische recessies in Nederland zo'n 5 tot 15 jaar duren; 
4. recessies doorgaands gepaard gaan met landelijke bezuinigingsronden, welke door 

de 'trap op - trap af' systematiek van het Rijk leiden tot een lagere algemene 
uitkering aan gemeenten en daardoor tot verhoging van de OZB en/of gedwongen 
structurele bezuinigingen bij gemeenten; 

5. in de perspectiefnota (op blz 34) een negatieve ontwikkeling van de algemene 
uitkering als grootste financiële risico voor de begroting wordt aangemerkt; 

6. het doorvoeren van bezuinigingen veelal leidt tot verminderde beleidsvrijheid, 
uitstel of afstel van investeringen, versobering van voorzieningen en neigen naar 
kortetermijn oplossingen, 

van m e n i n g da t 
1. het verstandig is om vroegtijdig te anticiperen op een toekomstige 

recessie/depressie/crisis door nu het economisch beter gaat geleidelijk te 
beginnen met het aanleggen van een extra buffer; 

2. de gevolgen van een volgende recessie voor zowel de gemeentelijke begroting als 
voor de samenleving hierdoor verminderd kunnen worden; 

3. het streven zou moeten zijn om bij de volgende recessie geen gedwongen 
structurele bezuinigingen te hoeven nemen door niet mee 'de trap af' te moeten; 

4. de algemene reserve hiervoor niet volstaat omdat dit een dekkingsreserve is, 
waarvan de rente ten gunste komt van de exploitatie als dekkingsmiddel (zie blz 
261 van de jaarstukken; 

5. bezuinigingen / kostenbesparingen weloverwogen vanuit beleidsvrijheid 
doorgevoerd moeten worden en niet vanwege gedwongen bezuinigingen; 

6. we deze beleidsvrijheid mogelijk kunnen behouden tijdens de volgende recessie 
door het geleidelijk vullen van een bezuinigingsreserve In combinatie met het 
omzetten van een aantal structurele uitgaven naar incidentele, 

ve rzoek t het co l lege 
1. een bezuinigingsreserve in te stellen; 
2. vanaf de jaarrekening 2017 jaarli jks een nader te bepalen vast percentage van het 

resultaat aan deze reserve toe te voegen; 
3. bij een volgende recessie de dan zittende raad te wijzen op de mogelijkheid om 

aanspraak te maken op de bezuinigingsreserve 

en gaa t over t o t de orde van de dag. 
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gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

M O T I E 2017-07-10b 
Onderwerp: Lastenverlichting (PN pag. 32) 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10 juii 2017, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. de gemeente Noordoostpolder in 2014, 2015 en 2016 een positief 

rekeningresultaat heeft behaald van om en nabij de 3 miljoen euro; 
2. de perspectiefnota stelt dat de financiële positie van de gemeente mogelijkheden 

tot investeren geeft (p. 6 ) ; 
3. het collegevoorstel de tarieven OZB te laten stijgen met het inflatiepercentage, 

zijnde 1,6%; 
4. er in 2012 een verhoging van de OZB is doorgevoerd van 42%, 

van mening dat 
1. het geld dat jaarli jks overbli jft van de belastingbetaler is; 
2. dit dus redelijkerwijs terug zou moeten vloeien naar die belastingbetaler; 
3. inwoners en ondernemers die in de zware jaren een substantiële bijdrage hebben 

geleverd, zitten te wachten op een lastenverlichting, 

verzoekt het college 
bij het opstellen van de begroting een lastenverlichting in de vorm van verlaging van de 
OZB te realiseren van € 1.000.000 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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