
   

M O T I E   2020-09-
(vreemd aan de orde van de dag)

Onderwerp: Sympathie uitspreken voor actiecomité Zoetermeer

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 14 september 2020
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
Noordoostpolder bezuinigt om een sluitende meerjarenbegroting op te leveren, door tekorten 
in het sociaal domein (programma 6),

van mening dat
1. de middelen die gemeenten van de rijksoverheid krijgen, niet toereikend zijn om de steeds 

zwaarder wordende taken van de gemeente naar behoren uit te voeren;
2. de gemeenteraad van Zoetermeer hierom acties ontplooit richting de rijksoverheid en het 

goed is onze sympathie uit te spreken voor het actiecomité van deze gemeenteraad,

spreekt uit
1. onze sympathie naar het actiecomité van de gemeenteraad van Zoetermeer;
2. hiertoe bijgaande brief te verzenden aan de gemeenteraad van Zoetermeer

 
en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
De fractie(s) van: Naam: Handtekening:
CU-SGP Sjoerd de Boer

SP Tjitske Hoekstra

ONS Sacha Werkman

VVD Jasper van Os

D66 Wim van Wegen

PU Arja Heerspink

CDA Frans van Erp

GL Hylke Hekkenberg

Voor:
Tegen:
Besluit gemeenteraad: Aangenomen / verworpen
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