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Collega’s,
 
Bijgevoegd treft u aan de door de gemeenteraad van Brielle unaniem aangenomen motie
‘Aansluiting bij Actiecomité Raden in Verzet Zoetermeer’, op verzoek van de raad aan u
toegezonden.
 
Met vriendelijke groet, 

Sandra Mooldijk-van Pelt 
Commissiegriffier 

T  0181 47 1110  M 06 30051781 
Slagveld 36, 3231 AP Brielle 

    

 
 

-----------------------------------------------------------------
Dit E-Mailbericht is slechts bestemd voor de in het
bericht aangeduide geadresseerde.
Als u dit bericht per vergissing ontvangt wordt u
verzocht de afzender op de hoogte te brengen en
de E-Mail te verwijderen.

De gemeente Brielle is genoodzaakt aansprakelijkheid
voor directe en/of indirecte gevolgschade voortvloeiende
uit het gebruik, of baseren op dit E-Mailbericht en/of de
inhoud daarvan uit te sluiten.
-----------------------------------------------------------------
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Van
Aan


WD
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Onderwerp


Datum raad in openbare
vergadering bijeen:


Aansluiting bij actiecomité "Raden in Verzet"
Zoetermeer


16 december 2O2O


De fracties van de WD, CDA IBGB, PvdA en D66 stellen de gemeenteraad in vergadering
bijeen op 16 december 2020 voor de volgende motie over aansluiting bij Actiecomité
"Raden in Verzet" Zoetermeer aan te nemen.


De gemeenteraad van Brielle in vergadering bijeen d.d. 16 december 2020,


constaterende dat:
- de gemeente kampt met ernstige financiële tekorten doordat:


a. het Rijk onvoldoende middelen verstrekt voor de jeugdzorg, met daarbij te
weinig mogelijkheden om te sturen op de omvang van de taken;


b. het Rijk de eigen bijdragen voor de WMO heeft aangepast en daarbij te
weinig financiële middelen heeft overgeheveld naar de gemeenten om de
aanzuigende werking op te kunnen vangen;


c. het Rijk een opschaling heeft verzonnen, die niet is doorgegaan, maar
waardoor de gemeenten om volstrekt onbegrijpelijke redenen ieder jaar
minder geld van het Rijk krijgen;


d. deze tekorten voor de gemeenten landelijk neerkomen op een bedrag van
ruim 2,5 miljard euro


- de gemeenteraad van Zoetermeer alle Nederlandse gemeenten heeft opgeroepen
zich bij een initiatief tot protest aan te sluiten tegen tekorten in
gemeentebudgetten;


overwegende dat;
- noch de minister, noch de Tweede Kamer er na alle protestacties en noodkreten


van de colleges, de wethouders van financiën, de provincies en de VNG er blijk
van hebben gegeven begrepen te hebben, dat de financiële nood te hoog is
geworden;


- inmiddels veel gemeenten in financieel zwaar weer zijn komen te verkeren of nog
zullen komen'


- het tijd is dat gemeenteraden hierover gezamenlijk een krachtig, niet mis te
verstaan signaal in de richting van het Rijk afgeven;


- de verwachting gerechtvaardigd is, dat de zotgvraag in het Sociaal Domein nog
verder zal gaan stijgen;


- het korten op voorzieningen op de korte termijn een bezuiniging geven, maar in
de toekomst juist voor stijgende kosten zal gaan zorgen;


- dit een algemeen beeld is van alle gemeenten in den lande;


ibgb
lnworeísbelang Gomeds Erigilc







besluit: 


uit te spreken dan de gemeenteraad van Brielle de oproep van de gemeenteraad 
van Zoetermeer, tot landelijk protest van gemeenten tegen de beperkte 
financiele rijksmiddelen steunt en zich aan te melden bij het Actiecomite "Raden 
in Verzet"; 
de griffier te verzoeken deze motie te delen met de gemeenteraad van 
Zoetermeer, de overige gemeenten die deel uitmaken van de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG); 


en gaat over tot de orde van de dag. 


Fractie WD 


� F.J.M. de Reus 


/ f 


I' 
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Besluit raad: 


17 stemmen voor 
0 stemmen tegen 


Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 16 december 2020 


De griffier, De burgemeester, 


B. Nootenboom G.G.J. Rensen 
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