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Voorzitter, 

Allereerst dank en waardering aan de ambtelijke dienst die het toch altijd maar weer 

mogelijk maakt om een gedegen en inzichtelijke begroting aan de Raad voor te leggen. In 

deze tijden van personeelstekort is dat zeker geen sinecure. 5 

 

Dit nieuwe college kent een ongunstige tijding gezien een aantal dossiers en ontwikkelingen 

die voorliggen. De vreselijke oorlog in Oekraïne, de hieruit voorvloeiende energiecrisis die 

mensen in West-Europa en dus in ook in onze Polder in de zal misère storten, vraagt visie en 

proactiviteit. Waakzaamheid die niet alleen gericht is op de toestroom van vluchtelingen, 10 

immigratie en arbeidsmigratie, maar ook op de vroegsignalering, willen we deze 

(meer)jarenbegroting kunnen blijven hanteren.  

 

Het college anticipeert op de beoogde risico’s bij de verschuiving van gelden alszijnde de 

Rijksgelden van structurele algemene middelen naar incidentele middelen. Gelukkig is het 15 

college in staat het voorzieningenniveau in stand te houden en kan het invulling geven aan 

de nieuwe en eerder ingezette ambities w.o. zwembad en campus, maar er zijn zeker 

risico’s. Onduidelijk is hoe de armoede in de Noordoostpolder zich zal ontwikkelen. Dat 

vraagt extra aandacht van het college om op de signalen uit het veld tijdig te acteren.  

 20 

ONS betwijfelt of het Crisisfonds (noodfonds) maatschappelijke instellingen van € 500.000 

voor alleen 2023 toereikend zal zijn. (graag uw reactie). De voortdurende weinig 

fluctuerende inflatie van rond de 17%, de stijgende energie-, algemene- en ziekte kosten is 

een slecht vooruitzicht en zullen een behoorlijke impact hebben op onze inwoners, waarvan 

velen een basis- en middeninkomen hebben. Dat vraagt bestuurlijk inzicht maar bovenal 25 

“persoonlijk maatwerk”. Wij vinden dan ook dat de functie van de laagdrempelige huiskamer 

als Social Loket versterkt mag worden. Ook mogen wij in onze gemeenschap de bakker, 

slager, en andere vakondernemers door de stijgende energieprijzen niet verliezen. Het zijn 

juist deze ondernemers die onze Polder mede hebben gemaakt. Dat zijn wij schatplichtig aan 

hen. Ook vragen wij, om bij het maken van keuzes daar waar het de fysieke leefomgeving 30 

betreft of aantast, participatie zwaar te laten wegen. Voor ONS is het daarom ondenkbaar 

om bouwplannen te realiseren zoals bij zorgboerderij Groeizaam die daardoor in haar 

taakstelling wordt belemmerd. Hoe is uw belangenafweging geweest nu blijkt dat 

grondcompensatie niet aangrenzend  is?  

 35 

Niemand kon twee jaar geleden voorzien dat we voor het Zwembad en de Campus fors meer 

middelen zouden moeten aanwenden. Dit nieuwe college nu verwijten dat ze “geen visie” 

hebben is een gotspe. Bij de centrumplanpontwikkeling hebben we 5 jaar lang 2 miljoen 

verlies moeten wegwerken door partijen bij wie het juist aan visie ontbrak.  Het college krijgt 

van ONS alle waardering hoe zij deze extra financiële lasten in de meerjarenbegroting kan 40 

dekken. Het besef dat alle partijen in deze Raadsperiode duaal moeten opereren betekend 

ook voor ons dat we een sterkere kaderstellende en controlerende rol moeten vervullen. De 

Rekenkamer is jarenlang in vele rapporten kritisch geweest op het onvoldoende invulling 

geven hieraan! Wij bepalen hier met ons allen niet alleen hoe en op welke wijze wij de 

Polder “kleur en schwung” willen geven, maar ook voor wie wij staan….onze inwoners…. en 45 

hoe wij omgaan met onze geschiedenis, cultuur recreatie, toerisme en economie. Tijdens de 

ONS Noordoostpolder 
O n z e  n i e u w e  s a m e n l e v i n g  
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NOP Urk dagen hebben we middels presentaties gemerkt en debat kunnen ervaren hoe 

belangrijk dat is.  

 

Op het punt van het beschermen van onze Culturele Identiteit hebben wij zorgen. “Het 50 

verhaal moet verteld worden” is opgenomen in het coalitieakkoord. Daar zijn ook middelen 

voor gereserveerd. Graag horen wij van het college hoe zij hieraan invulling wil geven. Ook 

of er mogelijkheden zijn om één van de eerste woningen uit de “Delftse School”, 

bijvoorbeeld uit de riet-, zeebies, hoefblad- of duizendknoopstraat te reserveren voor 

museale activiteit waaronder bijv. een historisch (archief)centrum. Dit staat los van het 55 

Werelderfgoed Schokland. Graag horen wij van het College of zij hierin het voortouw wil 

nemen om samen met Mercatus dit te willen onderzoeken. Graag uw reactie!  

Ook heeft mijn fractie zorgen over de voortgang in de ontwikkelingen van het zorgplein ’t 

Vlie. Ook de voorgestelde ontmanteling van de “huisartsenpost” op de Antoniuslocatie lijkt 

geen goede ontwikkeling. Alles om kosten te besparen en…omdat er een ernstige 60 

personeelskrapte is. Investeren in een Zorg HBO-opleiding in de Noordoostpolder kan wel 

eens een nuttige investering zijn. Met de beoogde komst van een Lelylijn, een sterkere 

infrastructuur en een toename van woningbouw leidt dat ongetwijfeld tot meer inwoners. 

Mogelijk kan er in de toekomst met een dergelijke adherentiestijging er meer zorg worden 

geboden aan onze inwoners dan thans. Dat vraagt durf, lef, ambitie en 65 

doorzettingsvermogen en misschien komt 2de lijns zorg weer in beeld. Over deze oproep aan 

het college op dit punt, hoor ik graag een reactie! 

 

Voorzitter, tot slot. 

Een zeker lijk uit de oude collegekast is de grondexploitatie Marknesse Zuid Fase 3. Hoe 70 

heeft het zover kunnen komen. Uit de stukken van de Rabobank lezen we dat u, al vóór de  

bieding en aankoop, op de hoogte was van het beroep dat was aangetekend. Is dat juist? 

Hoe gaat het college de bestaande bewoners op deze kavels ontzorgen? Hoe heeft het 

college dit begroot? Graag uw reactie. 

De in de begroting gekwantificeerde 5.000.000 risicogelden op ICT gebied is een enorm 75 

bedrag om de ellende van een eventuele hack in ons ICT te kunnen opvangen. Ik verzoek het 

college om een risicoinventarisatie aan de raad te overleggen opdat wij een verantwoorde 

keuze kunnen maken op een voorgesteld securitylevel.  Beter meer uitgeven ter voorkomen 

vooraf dan aan genezing nadien.  

Voorzitter, ten slotte, 80 

“ONS gaat uit van het Denkbare….. niet van het Haalbare…..” De ONS fractie wenst het 

college en de ambtelijke dienst veel sterkte toe om in deze tijden ondanks alles succesvol te 

zijn. 

Dank u wel  
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