


Raden in Verzet

Motie en Save-the-Date

Beste griffies,

 

Wilt u dit bericht aub doorgeleiden aan uw raadsleden? Alvast hartelijk bedankt!

  

Beste raadsleden,

 

Motie Gemeenten-in-nood-fonds

 

Raden in Verzet diende tijdens de ledenvergadering van de VNG op 12 februari 

namens 35 gemeenten de motie voor het gemeenten-in-nood-fonds in. Met 

ruim 30% van de stemmen haalde de motie het niet, maar toch zijn we 

tevreden met het stevige signaal dat is afgegeven. Het bestuur van de VNG zet 

in op veel meer geld voor de gemeenten, en is voornemens om al deze maand 

tot afspraken te komen over de problematiek van de jeugdzorg. Het onderzoek 

‘Stelsel in groei’ heeft immers duidelijk laten zien dat alleen al in 2019 de 

gemeenten ca. 1,7 miljard te weinig hebben gekregen om alle kosten te 



betalen.

 

Congres Gemeenten in nood

 

De VNG gaat in de slag met het zittende kabinet voor de financiële 

problematiek van dit jaar en volgend jaar, en zet bij de kabinetsformatie in op 

structurele oplossingen. Maar het is natuurlijk maar de vraag of het lukt om 

voldoende resultaat te bereiken en genoeg aandacht van ‘Den Haag’ voor de 

gemeenten te krijgen.

 

Raden in Verzet wil nog meer met alle gemeenten samenwerken om te 

bespreken op welke manier wij actie kunnen voeren om de VNG te 

ondersteunen in hun onderhandelingspositie. Daarom houden we een digitaal 

congres op

 

vrijdag 26 maart van 15.00 tot 17.00 uur

 

Alle nadere informatie volgt later, maar zet de datum vast in de agenda.

 

Vriendelijke groet,

 

Actiecomité Raden in Verzet

 

radeninverzet@gmail.com

www.zoetermeer.nl/radeninverzet

 

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze 

http://www.zoetermeer.nl/radeninverzet
mailto:radeninverzet@gmail.com


gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!
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