Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

P10 Opsterland <p10@opsterland.nl>
vrijdag 3 juli 2020 14:37
Griffie Noordoostpolder
Nazending: Oproep P10 netwerk: deel concrete voorbeelden over uw
financiële positie en laat uw stem horen
Kort verslag - Gesprek 3 juni 2020 tussen P10 en BZK m.b.t.
Herverdeling Gemeentefonds.pdf

Bijlagen:

Geachte gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder,
Twee weken geleden werden de onderstaande e-mails verstuurd naar alle P10- en adhesiebetuigende
gemeenten. U ontvangt deze als nazending, als reactie op uw adhesiebetuiging m.b.t. de herijking van het
Gemeentefonds. Inmiddels zijn er in totaal 79 gemeenten, inclusief P10-gemeenten, aangesloten bij onze
lobby.
Daarnaast vond er op 3 juni een gesprek plaats tussen de P10 en het Ministerie van BZK, m.b.t. de
herverdeling van het Gemeentefonds. In de bijlage vindt u een kort verslag hiervan.
Met vriendelijke groet,
……………….
Coördinator P10
Aanwezig
Telefoon

maandag tot en met vrijdag
0512 ………..

www.p-10.nl

Van: P10 Opsterland
Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 16:57
Aan: P10 Opsterland
Onderwerp: Oproep P10 netwerk: deel concrete voorbeelden over uw financiële positie en laat uw stem
horen

Beste P10- en adhesiebetuigende gemeenten,
Aanvullend op het onderstaande bericht laten we u weten dat de deadline voor uw bijdrage gesteld is op 29
juni 2020. Graag ontvangen we uw inbreng daarom uiterlijk 28 juni.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,

………………
Coördinator P10
Aanwezig
Telefoon

maandag tot en met vrijdag
0512 ………….

www.p-10.nl

Van: P10 Opsterland
Verzonden: maandag 15 juni 2020 13:48
Aan: P10 Opsterland
Onderwerp: Oproep P10 netwerk: deel concrete voorbeelden over uw financiële positie en laat uw stem
horen

Beste P10- en adhesiebetuigende gemeenten,
De afgelopen tijd hebben al een aantal gemeenten of provinciale afdelingen een brandbrief gestuurd naar het
kabinet om aan te geven dat de financiële nood hoog is. Ook vanuit de P10 hebben we onze stem laten horen en
met dank aan u is deze, met (op dit moment) 64 plattelandsgemeenten sterk, luid en duidelijk te horen. Op 2 juli
vindt er een Algemeen Overleg plaats in de Tweede Kamer over de financiële positie van gemeenten. Daarom
vragen we nu uw inbreng waarmee we nog duidelijker willen laten blijken wat onze financiële positie is.
Samen met de VNG, G40 en M50 roept de P10 u op concrete en tastbare voorbeelden te delen. Voorbeelden of
verhalen die laten zien wélke financiële problemen er in onze gemeenten spelen. We verzamelen en bundelen uw
inbreng om daarmee te laten zien hoe groot de problemen zijn (uitgedrukt in geld) en welke (mogelijke) gevolgen
dit heeft voor de inwoners op het platteland wonen.
Eerder dit jaar heeft u wellicht zelf al een brief aan het kabinet gestuurd of op een andere manier aandacht
gevraagd voor de financiële tekorten in uw gemeente, daarvan ontvangen we graag een afschrift, aangevuld met
concrete verhalen en tastbare voorbeelden uit uw gemeente. De brieven en verhalen bundelen we en bieden we
de leden van de vaste Kamercommissie, voorafgaand aan het debat op 2 juli, aan in boekvorm.
Deze oproep is één van de lobbyactiviteiten die de P10 onderneemt. Eerder dit jaar riepen we
plattelandsgemeenten op een adhesiebetuiging te doen zodat de P10 namens het Nederlandse platteland een
duidelijke stem kan laten horen in de discussies rond de herverdeling van het gemeentefonds. Deze oproep blijkt
succesvol, inmiddels hebben 42 gemeenten zich aangesloten bij de lobby. Meer over deze actie leest u op www.p10.nl/gemeentefinancien.
Het is goed om de komende tijd veel van ons te laten horen, ik wil u ook graag in overweging geven om op korte
termijn een brief te sturen aan de ministers van BZK en Financiën en deze op te laten nemen in genoemde bundel.
Uw brieven kunt u sturen naar de Ministeries (Ministerie BZK, Minister drs K. Ollongren, Postbus 20011, 2500 EA

Den Haag Ministerie van Financiën, Minister drs. W. Hoekstra, 20201, 2500 EE Den Haag) met een afschrift
aan ……..@VNG.nl en p10@opsterland.nl.
Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via p10@opsterland.nl. Dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

…………………
Voorzitter P10 en burgemeester gemeente Opsterland

www.p-10.nl

