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Raadsgriffie Gemeente Enschede
Voortgang actie “Stop de begrotingserosie”

BETREFT: Voortgang actie “Stop de begrotingserosie”, ofwel STRUCTURELE WEEFFOUT in de financiering
van Rijk naar Gemeenten

Geachte Raad, geacht College,
Op 2 juli vergadert de Vaste Kamer Cie BZK over het Gemeentefonds.
- Begin maart heeft u van de gemeente Enschede een analyse instrument ontvangen, om inzicht te
krijgen in de oorzaak van de tekorten op uw begroting en gezamenlijk een signaal af te geven richting
Den Haag inzake de structurele weeffout die er in de opbouw van het Gemeentefonds zit.
- De noodzaak is groot om gezamenlijk een signaal af te geven, dat gemeenten zich verenigen en
bewijzen waar de pijn zit. Alleen zó kunnen we structureel zaken veranderen, die momenteel de oorzaak
zijn van alle tekorten, door de gemeenten gevoeld.
Inmiddels hebben meer dan 40 gemeenten het instrument toegepast en doen mee aan de actie om het
signaal af te geven.
Ook hebben inmiddels ruim 120 gemeenten aangegeven geïnteresseerd zijn.
Samen is dit ca 50% van alle gemeenten.
Sommige gemeenteraden dienen binnenkort een motie in om dit instrument toe te passen en zich aan te
sluiten bij de beweging.
Daarmee is deze beweging de grootste die zich nu manifesteert. Sluit ook u zich aub aan, alleen zo geven
we een krachtig en goed onderbouwd signaal af en laten we zien ons niet uit elkaar laten spelen, maar
ons verenigen, omdat de structurele weeffout ons allen treft!
-

Hierbij sturen wij u de nieuwste versie van het analyse instrument

-

Invulling ervan kost thans nog maar 90 minuten !

-

We sturen u ook een lay-out van het nieuwe dashboard.

-

Ook sturen wij u de brief. Zoudt u ons per omgaande willen laten weten of u:

-

A) alreeds de analyse heeft gemaakt?

-

Zoja, zoudt u ons uw bevindingen kunnen sturen?

-

en een naam willen doorgeven van de contactpersoon bij u in de gemeente?

-

B) Voornemens bent de analyse uit te voeren?

-

Zo ja, ook graag even een contactpersoon doorgeven.

-

C) Meer informatie wenst omtrent instrument en actie?

-

Bel dan met ……………, Raadslid Enschede – mobiel: …………….

-

Of mail: ……………………..

-

Hieronder vindt u nog 2 artikelen uit Binnenlands Bestuur inzake onze actie:

zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/raad-enschede-roept-op-tot-landelijkerevolte.12566711.lynkx
Zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/gemeentefonds-moet-helemaal-op-deschop.13591094.lynkx?tid=TIDP365457X81D61628D2DF46C8B9B89A628773DD70YI5&utm_campaign=B
B_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=SMG&utm_content=933_18-06-2020
met hartelijke groet, namens de rekeningencommissie gemeente Enschede,
…………………

