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Vragen: 

 
Prinsjesdag voor Noordoostpolder. Meevallers op komst. Breekt de financiële zon door? 
 
De septembercirculaire is op prinsjesdag verschenen. Die circulaire maakt het voor gemeenten toch 
iets zonniger dan verwacht. Mijn globale inschatting is dat het voor Noordoostpolder een half miljoen 
euro voordeel in 2022 oplevert (bevriezen opschalingskorting 2022) en een structurele meevaller van 
jaarlijks meer dan 1 miljoen euro, verder oplopend naar 2025 (stijging accres als gevolg van de hogere 
rijksuitgaven). 
 
1. Wat zijn volgens de berekening van het college de effecten van de septembercirculaire voor 
Noordoostpolder? 
 
In de Perspectiefnota hebben we gezegd dat "De meicirculaire 2021 wordt gebruikt voor het opstellen 
van de programmabegroting 2022-2025, tenzij substantiële verlagingen of verhogingen in de 
septembercirculaire 2021 worden  
gepresenteerd die het geheel aan gemeentelijke beleidsdoelen in een ander daglicht stelt.". Naar de 
mening van ChristenUnie-SGP lijkt hier sprake te zijn van een substantiële verhoging. 
 
2. Gaat het college de mei- of septembercirculaire als uitgangspunt nemen voor de ontwerpbegroting 
2022-2025 en waarom? 
 
ChristenUnie-SGP wil met hart voor elkaar en met hart voor de samenleving politiek aan de slag. 
Graag willen we weten of er financiële ruimte is voor nieuw beleid. Om nu al in te zetten, of straks in 
ons verkiezingsprogramma. Zodat we ruimhartige plannen kunnen laten zien aan onze inwoners of 
over kunnen gaan tot lagere lokale lastendruk. 
 
3. Is er volgens het college financiële ruimte voor nieuw beleid? 
 
Antwoord: 

1. De uitkomsten van de septembercirculaire voor de (meerjaren)programmabegroting 2022 (– 
2025) zijn opgenomen in deze programmabegroting. De uitkomsten voor de begroting van 
2021 worden met de decemberrapportage gepresenteerd.  
 

2. Het college heeft de septembercirculaire als uitgangspunt gebruikt voor het opstellen van 
de (meerjaren)programmabegroting 2022 (– 2025). De argumentatie daarvoor is opgenomen 
in de (meerjaren)programmabegroting 2022(-2025). 

 
3. Ook op dit punt wordt duidelijkheid gegeven in de (meerjaren)programmabegroting 2022 (- 

2025). 
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