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AW
Beste heer, mevrouw,
Door de gemeenteraad van Loon op Zand is de motie ‘Financiën vanuit het Rijk’ aangenomen.
Het verzoek is om deze motie naar alle gemeenteraden van Nederland te versturen.
Kunt u ervoor zorgdragen dat bijgaande motie wordt doorgestuurd naar uw gemeenteraad?
Alvast hartelijk dank voor de medewerking!
Met vriendelijke groet,
Veronique Machielsen
Medewerkster griffie
Telefoon: (0416) 28 90 56
e-mail: v.machielsen@loonopzand.nl
Gemeente Loon op Zand
Postadres: Postbus 7, 5170 AA KAATSHEUVEL
Bezoekadres: Het Klavier, Anton Pieckplein 1, Kaatsheuvel
internet: www.gemeenteraadloonopzand.nl
Bereikbaar op:
Woensdag - donderdag - vrijdagochtend
Loon op Zand - wapen - 2009 - LR
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Loon op Zand


MOTIE


(artikel 27 Reglement van Orde)


De raad van de gemeente Loon op Zand,in vergadering bijeen d.d. 2iuli202O


Gonstateert dat:
o Er de afgelopen jaren een verschraling van het gemeentefonds heeft plaatsgevonden;
. Er meer taken dan geld richting de gemeenten zijn gekomen;
o Er vanuit de landelijke regering aan is gegeven de wens voor een betere financiële verdeling wel te


begrijpen, maar het nog te vroeg is om hieraan tegemoet te komen (brief Ollongren 23-6);
e De coronacrisis deze situatie verergerd heeft;
. ln de kadernota is aangegeven dat ook de komende jaren nog stijgingen in onder andere het


Sociaal Domein verwacht kunnen worden;
. De gemeente Loon op Zand verschillende lobby's heeft opgestart richting Den Haag (toeristische


sector en financiën);
o Er in de regio een filmpje is gemaakt welke aan de Tweede Kamerleden wordt aangeboden.


Overweegt dat:
¡ De gemeente Loon op Zand al enkele jaren financieel het water aan de lippen staat en dit voor een


deel komt door de verdeling in het gemeentefonds;
¡ Ons college reeds een lobby heeft gestart richting het rijk;
o Er in de financiële situatie zoals die nu is wellicht nog meer pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden


de komende jaren;


Verzoekt het college:
¡ De lobby richting de Rijksoverheid verder op te pakken samen met andere gemeenten in de regio;
e De lobby daar waar mogelijk nog verder te intensiveren.
Spreekt uit dat:
. Het college de volledige steun krijgt van de raad in deze lobby naar de Rijksoverheid"
Verzoekt de griffie:
. Deze motie ter kennisgeving te sturen aan alle gemeenten.


en gaat over tot van de dag


CDA VOOR LOON GemeenteBelangen
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Raadsvergadering d.d. 2 juli202o


Agendapunt Kadernota
Onderwerp Financiën vanuit het Rijk


Deze motie werd in de raadsvergadering van 2 jull2020


Griffier


O stemmen tegen.aangenomen / r¡¡*mc+?en met stemmen vóór en
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