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Raden in Verzet 
 
27 januari 2021 

 
 

 
▪ AANGEPASTE Motie voor  

ALV VNG 12 februari 
 

▪ VNG wil in overleg met raadsleden 
 

▪ Vooraankondiging uit Stadskanaal 
 

 

 
Beste collega raadsleden, 

 
Vandaag sprak het actiecomité met directeur Leonard Geluk van de VNG over 

de tekorten en de bedragen die urgent nodig zijn. De VNG is keihard bezig om 
bij de kabinetsformatie de gemeenten goed in positie te brengen, maar 

begrijpt ook dat we in 2021 en 2022 – het kan immers lang duren voor het 
kabinet is gevormd – fors extra geld nodig hebben. 

 
Naar aanleiding van dit gesprek hebben we de motie voor de ALV gewijzigd. 

Dat is voor de raden die al besluiten hebben genomen over het mede-indienen 
natuurlijk lastig, daarvoor onze excuses. De gemeenteraden die al over de 

motie hebben besloten benaderen we separaat. 
 

Wij sturen wederom een voorbeeldmotie bij dit bericht. Wij hoorden van 

sommige gemeenten dat zij dit soort besluiten niet per motie maar met een 
raadsvoorstel willen nemen. Dat maakt verder niet uit. Voor het mee-indienen 

hebben we het door de burgemeester ondertekende formulier nodig dat we 
ook hierbij meesturen.  

 
Niet alle raden kunnen de bijlagen openen via hun raadsinformatiesysteem. 

Wie ons mailt krijgt de stukken van ons toegestuurd op het gewenste e-
mailadres. 

 
We hopen ondanks deze wijziging op veel mede-indieners en straks bij de ALV 

op de stem van alle gemeenten. Alle persaandacht die u weet te organiseren 
over de tekorten is natuurlijk van harte welkom! 

 
 

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze 

gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen! 
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AANGEPASTE Motie voor ALV VNG 12 februari 

 
De motie is op de volgende punten afwijkend van hetgeen wij eerder stuurden: 

 
Bij de overwegingen is toegevoegd: 

 
▪ dat er nog veel meer kosten door de gemeenten worden gemaakt voor 

inburgeringswet, omgevingswet, de energietransitie, etc. etc. 
 

Het is dictum is als volgt gewijzigd: 
 

Verzoekt het bestuur van de VNG 
1. aan het kabinet over te brengen dat de gemeenten - in afwachting van de 

structurele verbeteringen in het gemeentefonds en naast de compensatie 
voor de coronaproblematiek - een extra bedrag in het gemeentefonds nodig 

hebben van minimaal 2 miljard euro voor 2021 en minimaal 2 miljard euro 

voor 2022, 
2. tevens aan het kabinet te laten weten dat de gemeenten, zolang er on-

voldoende structurele financiële middelen zijn, geen nieuwe taken, ook niet 
de taken die nu al onderweg zijn richting de gemeenten, kunnen oppakken, 

3. tevens aan het kabinet te laten weten dat verder overleg met het Rijk – op 
alle niveaus - over nieuwe taken zal worden opgeschort op te schorten tot 

het gemeentefonds met het gemeenten-in-nood-fonds zoals genoemd in lid 
1 is verhoogd, als bij de meicirculaire niet blijkt dat gemeenten voldoende 

middelen krijgen om de huidige taken uit te voeren, waardoor er tussen 
VNG en Rijk uitsluitend nog gesproken kan worden over de onderwerpen die 

van belang zijn voor de kabinetsformatie, 
 

De aangepaste motie vindt u in de bijlage. 
 

 

 
VNG wil in overleg met raadsleden 

 
Leonard Geluk, de directeur van de VNG heeft inmiddels al met veel 

burgemeesters en wethouders gesproken, maar wil ook graag in (digitaal) 
gesprek met raadsleden om hun ervaringen te horen. Dat kwam vanochtend in 

het het gesprek met ons naar voren en het lijkt ons ook heel belangrijk. We 
hebben beloofd dat we het graag faciliteren. 

 
Dit kan op vrijdag 12 maart van 16.30 uur tot 18.00 uur en op woensdag 24 

maart van 19.30 tot 21.00 uur. 
Raadsleden die geïnteresseerd zijn: stuur voor 1 maart een e-mail naar 

radeninverzet@gmail.com en zet in de mail de contactgegeven, de gemeente 
en de voorkeursdatum. 

 

De uitnodiging voor het gesprek zelf komt dan van de VNG. 
 

 

mailto:radeninverzet@gmail.com
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de analyse 

Vooraankondiging uit Stadskanaal 

 
In Stadskanaal zijn de financiële problemen ook enorm. Zij hebben ons 

gevraagd de volgende aankondiging voor dinsdag aan u door te geven. Indien 
u hierover vragen heeft kunt u die stellen aan de griffie van Stadskanaal:  

06 27 83 23 81 
 

Vooraankondiging 
 

 
 

JANINE ABBRING 

in gesprek met hoogleraren 

CASPAR VAN DEN BERG, BETTINA BOCK 

en DOUWE JAN ELZINGA 

en nationale ombudsman 

REINIER VAN ZUTPHEN 

over de gevolgen van de decentralisatie 
in het sociale domein op de financiële positie van een 

regionale gemeente 

 

dinsdag 2 februari 15:30 - 17:00 uur op uw 
beeldscherm 

https://vimeo.com/500422747 
 

 
 

 
Stadskanaal 

door de ondergrens 
na jarenlang degelijk financieel beleid nu geen sluitende begroting meer 

https://vimeo.com/500422747
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Contact 

 
Ons actiecomité bestaat uit  

 
Marijke van der Meer 06 22 24 10 96 

Vivianne van Yperen 06 30 90 13 07 
David Weekenstroo 06 36 27 43 05 

 
Ons mailadres is: 

radeninverzet@gmail.com 
 

 
 

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze 
gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen! 
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