
OPROEP 
 

 
Geachte colleges en gemeenteraden, 

 
Op donderdag 2 juli vindt van 13.00 tot 15.30 uur een AO plaats tussen de vaste Kamercommissie 
Binnenlandse Zaken en de minister van BZK waarbij de gemeentefinanciën op de agenda staan. Dit is 
een belangrijk overleg en voorafgaand hieraan zouden wij graag met bestuurders uit het hele land 
duidelijk willen maken dat veel gemeenten het water aan de lippen staat door tekorten in het sociaal 
domein en door een te beperkte omvang van het gemeentefonds, onder andere veroorzaakt door de 
opschalingskorting. 

 

De VNG wil samen met de G4, G40, M50, P10, provinciale afdelingen en andere individuele 
gemeenten tastbare voorbeelden bundelen, waaruit blijkt welke financiële problemen aan de orde zijn. 
Op 2 juli worden deze in de vorm van een petitie in Den Haag aangeboden aan de leden van de vaste 
Kamercommissie. De vaste Kamercommissie voor BZK zal in zijn procedurevergadering van 25 juni 
formeel beslissen of zij de petitie in ontvangst wil nemen. 

 
Ter ondersteuning van dit initiatief en om ook meer aandacht te genereren, zouden wij u willen vragen 
om een video van ongeveer één minuut op te nemen, die wij op een scherm kunnen vertonen aan de 
parlementariërs, pers en andere belangstellenden op de Hofplaats, voor de ingang van het gebouw 
van de Tweede Kamer. Dat kan met gehele raden en colleges, maar ook per fractie of bestuurder. Het 
zou mooi zijn als u uw bijdrage ook op uw website zou willen zetten. 

 
Helaas mogen wij door de noodzaak van de anderhalvemeterregel niet met een grote afvaardiging 
aanwezig zijn. Toch is fysieke aanwezigheid erg belangrijk, ook om een brandbrief met daarbij ook 
hopelijk vele linkjes naar video’s, te kunnen aanbieden aan de Kamerleden en de minister. Met 
maximaal vijf bestuurders per provincie zitten wij met de Kamerleden aan de grens van wat mogelijk is 
op de beoogde locatie. Het verzoek is om u zo spoedig mogelijk op te geven als u in Den Haag 
aanwezig wilt zijn, waarbij het voorstel is één vertegenwoordiger van de provinciehoofdstad en vier 
van de andere gemeenten, waarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 

 
De videoboodschap* en het verzoek om aanwezig te kunnen zijn, kunt u sturen aan 
………….@assen.nl waarna wij u de ontvangst zullen bevestigen en aangeven of u fysiek aanwezig 
kunt zijn in Den Haag op 2 juli. Graag uw reactie en video voor 25 juni aanstaande. Bij een latere 
inzending kan niet gegarandeerd worden dat uw boodschap op 2 juli kan worden getoond. 

 

Wij hebben gemerkt dat veel gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters de behoefte 
hebben om, naast het sturen van (brand)brieven, petities en het ondersteunen van moties, ook 
anderszins kenbaar te maken dat de financiële situatie van gemeenten zeer nijpend is geworden. 
Helaas legt de huidige Covid-19 situatie ons beperkingen op, maar wij denken dat gemeenten door 
deze brede actie hun grote zorgen nog breder en prominenter onder de aandacht kunnen brengen. 

 
Graag vernemen wij uw reactie en wij hopen op uw deelname. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Namens de initiatiefgroep #gemeenteninnood de wethouders: 
……………. 
……………. 
…………….. 
…………… 
……………. 
…………….. 
……………… 
………………. 
………………. 
…………….. 

*a.u.b. horizontaal filmen met de gezichten naar het licht toe, verstaanbaar en ongeveer één minuut. 
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