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(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.
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Inlichtingen
mw. B. Hoekstra, 06 82 66 25 86

Geachte afvaardiging van de gemeenteraad van Zoetermeer,

Met interesse heeft de gemeenteraad van Noordoostpolder kennis genomen van de initiatieven die uw
actiecomité ontplooit om de financiële tekorten van de gemeenten in Nederland bij het Rijk onder de
aandacht te brengen. De problematiek die u schetst, tekorten in het sociaal domein (jeugdzorg en
WMO) en de negatieve effecten van de opschalingskorting, spelen ook in onze gemeente.
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 14 september jl. een motie aangenomen om
sympathie uit te spreken voor uw actiecomité. We worden graag op de hoogte gehouden van de
initiatieven die uw comité ontplooit. De gemeenteraad zal per individuele actie overwegen om aan te
sluiten.
We wensen u veel succes!

GEMEENTEHUIS

Harmen Visserplein 1

| 8302 BW Emmeloord

T +31 (0)527 63 39 11

CORRESPONDENTIE

Postbus 155

| 8300 AD Emmeloord

F +31 (0)527 61 70 20 | info@noordoostpolder.nl

| www.noordoostpolder.nl

♦

