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Raden in Verzet 
 
Begin augustus 2020 

 
 

 
1. Hoe doet u mee? 

2. De voorbeelden 
3. Samenvatting vorige notitie 

4. Contact 
 

 
 

Beste collega raadsleden, 

 
We zitten midden in het zomerreces en hopelijk geniet u ervan, ondanks de 

zorgen die u voor uw gemeente heeft op het gebied van de volksgezondheid en 
ondanks de penibele financiële situatie waarin de meeste gemeenten verkeren. 

Met het oog op dit laatste, zijn de Zoetermeerse raadsleden drukdoende om 
zoveel mogelijk collega-raadsleden te bereiken. We bellen, en waar dat niet 

lukt sturen we e-mails, om zoveel mogelijk contacten te leggen. Contacten die 
ertoe moeten leiden dat – voor zover dat nog niet is gebeurd - ook uw 

gemeenteraad zich aansluit bij onze actie Raden in Verzet. 
 

Het doel van de actie is om met elkaar samen te werken om aan het rijk, 
minister en Tweede Kamer, duidelijk te maken dat er met ingang van dit 

lopende jaar structureel extra geld nodig is voor de gemeenten.  
 

Deze voortgangsnotitie sluit aan bij de vorige die u wellicht al heeft gehad. Op 

verzoek van verschillende raden treft u in deze notitie voorbeelden aan van 
gemeenten die zich al hebben aangesloten bij ons initiatief. 

 
Voor degenen voor wie dit de eerste voortgangsnotitie is, hebben we een aan-

tal zaken in de tweede helft van deze notitie herhaald. 
 

Het belangrijkste is ons motto: 
 

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

 
Met hartelijke groet, 

namens de Zoetermeerse gemeenteraad, 
 

Actiecomité Raden in Verzet 
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1. Hoe doet u mee? 

 
 

 
Het begint bij u als raadslid… 

 
We zitten midden in het reces dus fractieoverleg en moties zijn de komende 

weken nog lastig. Maar wij komen heel graag in contact met raadsleden die 
geïnteresseerd zijn in de actie. Aanmelden – op persoonlijk titel dus – doet u 

via de link: 
 

https://docs.google.com/forms/d/1aLLrvWDCRkKq2fhCjJ7IsHpijXE910enNdOqt
Z5s0x8/edit 

 
Het is fantastisch als u dit bericht wilt doorsturen naar andere fracties van uw 

gemeente én naar de raadsleden van andere raden die u kent. 

 
 

 
De volgende stap is dat de (meerderheid van de) raad zich aansluit. 

 
We zien in de praktijk dat raden heel creatief zijn om zich aan te sluiten bij 

Raden in Verzet. We hebben tot nu toe de volgende vormen gezien: 
 

De motie 
Sommige raden hadden nog net een raadsvergadering voor het zomerreces en 

hebben al een motie aangenomen. Andere raden zijn dat direct na het reces 
van plan. Voor sommige raden duurt het nog lang voor er weer een raadsver-

gadering is. Is dat het geval, dan kunt u natuurlijk verzoeken om wat eerder 
een extra raadsvergadering te houden, bijvoorbeeld voorafgaand aan een com-

missievergadering. Daarvoor moet een vijfde van het aantal raadsleden een 

verzoek doen (artikel 17 gemeentewet). 
 

De brief of de e-mail 
U kunt natuurlijk – als er een duidelijke meerderheid is - ook een formele brief 

sturen naar onze gemeenteraad of een e-mail sturen aan ons Actiecomité.  
 

Het persbericht 
Aansluiten via een persbericht kan ook. Als duidelijk is dat het gaat om een 

meerderheid van uw raad, dan is dat voor ons als Actiecomité voldoende om 
uw raad als ‘aangesloten bij de actie’ te noteren. 

 
 

 
Tot slot: benoem twee contactpersonen en licht ons in. 

 

Stuur uw motie, uw brief, e-mail of persbericht waaruit blijkt dat uw raad (in 
meerderheid) met ons meedoet naar: radeninverzet@gmail.com liefst met een 

cc voor griffie@zoetermeer.nl. 

https://docs.google.com/forms/d/1aLLrvWDCRkKq2fhCjJ7IsHpijXE910enNdOqtZ5s0x8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1aLLrvWDCRkKq2fhCjJ7IsHpijXE910enNdOqtZ5s0x8/edit
mailto:radeninverzet@gmail.com
mailto:griffie@zoetermeer.nl
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Daarbij is het voor ons van belang dat u 2 personen aanwijst als contactperso-

nen voor ons (namen, mailadressen, telefoonnummers). Als wij later in het 
proces wellicht willen sonderen hoe uw raad denkt over iets, is het nodig dat 

wij weten aan wie we dat kunnen voorleggen.  
 

 
 

2. De Voorbeelden 
 

Op verzoek van verschillende raadsleden vindt u hieronder verschillende voor-
beelden. Als u vragen heeft laat het ons weten! 
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PERSBERICHT 
Oegstgeest, 14 juli 2020 
 
De fracties uit de gemeenteraad van Oegstgeest (VVD, Progressief Oegstgeest, CDA, D66, Hart voor 
Oegstgeest) sluiten zich aan bij de unanieme oproep van de gemeenteraad van Zoetermeer tot een 
landelijk protest tegen de aanhoudende bezuinigingen van het kabinet op de gemeenten. De afgelopen 
jaren heeft de Rijksoverheid structureel te weinig geld ter beschikking gesteld voor alle gemeentelijke taken 
die erbij zijn gekomen waaronder de zorgtaken. 
 
Nagenoeg alle gemeenten in Nederland kampen met forse financiële problemen. Grootste probleem daarin 
zijn de forse overschrijdingen in de jeugdzorg maar ook in de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Dit is niet anders in Oegstgeest. Daarnaast is Oegstgeest gekort door de zogenaamde ‘opschalingskorting’. 
Een aantal jaren geleden kregen kleine- en middelgrootte gemeenten minder geld vanuit de gedachte dat 
zij zouden fuseren tot grote gemeenten. Dat plan ging niet door, de korting is wel gebleven. Hier komt de 
coronacrisis nog bovenop. 
 
Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn al meerdere brandbrieven naar het kabinet 
gestuurd. De voorzitter en Haagse burgemeester Jan van Zanen noemde de situatie “volstrekt 
onhoudbaar”. 
 
De fracties uit de gemeenteraad van Oegstgeest roepen de andere raadsleden in de Leidse regio op de 
oproep tot landelijke protest van de gemeenteraad van Zoetermeer te ondersteunen. 

 
 

 
Op 25 september is er de digitale ALV van de VNG. Het zou geweldig 

zijn als we dan al van heel veel gemeenten weten of ze met ons 
meedoen! 

 

 
 

3. Samenvatting vorige notitie 
 

 
 

De financiële kwesties waarover deze actie gaat 
 

Opschalingskorting 
Het betreft nu 570 miljoen euro maar het loopt op tot 975 miljoen per jaar 

vanaf 2025. Die korting moet van tafel. 
 

Wmo abonnementstarief 
Bij de compensatie voor het verlagen van de eigen bijdragen is er onvoldoende 

rekening gehouden met de aanzuigende werking.  

 
Jeugdzorg 

Voor de jeugdzorg hebben we meer sturingsmogelijkheden nodig als gemeen-
ten en geld. Op basis van het position paper van de VNG is het tekort 1400 

miljoen per jaar. 
 

Totaal 
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Uitgaand van de opschalingskorting in 2020 is het ruim 2,1 miljard per jaar, 

maar dat wordt dus al heel snel ruim 2,5 miljard per jaar. 
 

 
 

Het gaat om STRUCTUREEL geld. 
 

 
 

Onze plannen 
 

Op dit moment concentreren wij ons op het verenigen van zoveel mogelijk 
gemeenteraden, want alleen met ‘massa’ kunnen we een vuist maken. Wij 

denken aan actievoeren langs de volgende sporen (maar horen ook graag 
welke ideeën er bij u leven): 

 
1. Geen overleg meer tussen VNG en het rijk. We mikken daarbij in ieder 

geval op de digitale ALV van de VNG in september. We willen dat zoveel 

mogelijk gemeenteraden aan hun college opdracht geven om bij de VNG te 
bepleiten dat zoveel mogelijk overleg tussen VNG en rijk wordt opgeschort 

tot er voldoende structurele middelen zijn.  
 

2. We onderzoeken of er juridische mogelijkheden te vinden zijn. Daarvoor 
proberen we in het reces contact te maken met verschillende hoogleraren. 

Dit onder het mom van ‘Als Urgenda naar de rechter kan, waarom zouden 
de gemeenteraden dat dan niet kunnen’? Wij weten nog niet of dit mogelijk 

is, maar we laten jullie weten wat eruit komt. 
 

3. Geen begroting indienen. Als we dit jaar een sluitende begroting willen 
indienen moeten we in het najaar alweer pijnlijke besluiten nemen. Als we 

een niet-sluitende begroting indienen zet de provincie ons onder preventief 
toezicht en daar zit geen gemeente op te wachten.  

 

Wij denken aan de volgende actie: we sturen allemaal op 1 november een 
briefje aan de provincie waarin staat: we zijn drukdoende met de begroting, 

maar we kunnen hem niet afmaken omdat we nog onvoldoende middelen 
hebben. Zodra we meer structureel geld van het rijk hebben zullen we de 

begroting snel indienen. Dit zou ook kunnen leiden tot preventief toezicht, 
maar als we het ALLEMAAL doen, dan ziet het er heel anders uit. 

 
 

 
Linken naar achtergrondinformatie 

 
De colleges van Zoetermeer en omgeving hebben al een serieus bericht naar 

de VNG gestuurd: 

Tekorten jeugdzorg (pagina 8, VNG) 1.400.000.000

Wmo extra effect aanpassing eigen bijdrage (inschatting ZTM) 136.000.000

Opschalingskorting 2025 (nu 570 mln, pagina 8, VNG) 975.000.000

Totaal landelijk per jaar 2.511.000.000
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https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Zoetermeer/51838177-c24d-

4360-b080-aafdb7f8c04d 
 

Het positionpaper van de VNG: 
https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/2020-06-vng-position-paper-voor-

het-ao-financiele-verhoudingen-defdef_0.pdf 
 

Het ‘debat’ dat op 2 juli volgde na overhandigen van het positionpaper van de 
VNG (en waaruit bleek dat de urgentie nog steeds niet wordt gevoeld): 

https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/financi%C3%ABle-
verhoudingen-0 

 
 

 
4. Contact 

 

Ons actiecomité bestaat uit  
 

Marijke van der Meer 06 22 24 10 96 
Vivianne van Yperen 06 30 90 13 07 (op vakantie tot en met 17 augustus) 

David Weekenstroo 06 36 27 43 05 
 

Ons mailadres is: 
radeninverzet@gmail.com 

 
Heeft u vragen of een goed idee, laat het ons weten! 

 
We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze 

gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen! 
 

 

 
 

 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Zoetermeer/51838177-c24d-4360-b080-aafdb7f8c04d
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Zoetermeer/51838177-c24d-4360-b080-aafdb7f8c04d
https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/2020-06-vng-position-paper-voor-het-ao-financiele-verhoudingen-defdef_0.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/2020-06-vng-position-paper-voor-het-ao-financiele-verhoudingen-defdef_0.pdf
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/financi%C3%ABle-verhoudingen-0
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/financi%C3%ABle-verhoudingen-0
mailto:radeninverzet@gmail.com

