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Motie vreemd aan de orde van de dag voor de raad van 1 februari 2021
Gemeente Albrandswaard sluit zich aan bij actiecomité: Raden in Verzet
Constaterende dat:
• De gemeente kampt met financiële problemen, o.a. doordat:
• Het Rijk onvoldoende middelen verstrekt voor de jeugdzorg, met daarbij te weinig
mogelijkheden om te sturen op de omvang van taken;
• Het Rijk de eigen bijdrage voor de WMO heeft aangepast en daarbij te weinig
financiële middelen heeft overgeheveld naar de gemeenten om de aanzuigende
werking op te kunnen vangen;
• Het Rijk een opschaling heeft verzonnen, die niet is doorgegaan, maar waardoor de
gemeenten om onbegrijpelijke redenen ieder jaar minder geld van het Rijk krijgen;
• Deze tekorten die ontstaan voor de gemeenten landelijk neerkomen op een bedrag
van ruim 2,5 miljard Euro;
• De gemeente Zoetermeer alle Nederlandse gemeenten heeft opgeroepen zich bij een
initiatief tot protest aan te sluiten tegen de tekorten in de gemeentebudgetten.
Overwegende dat:
• De minister, noch de Tweede Kamer er na alle protestacties en noodkreten van de
colleges, de wethouders van financiën, de provincie en de VNG er blijk van hebben
gegeven dat de financiële nood hoog is geworden;
• Inmiddels gemeenten in financieel zwaar weer zijn komen te verkeren of nog zullen
gaan verkeren;
• De verwachting gerechtvaardigd is, dat de zorgvraag in het Sociaal Domein nog
verder zal gaan stijgen;
• De tweede coronagolf ook op andere terreinen de financiële problemen verder zal
vergroten;
• Dit een algemeen probleem is van alle gemeenten in Nederland;
Spreekt haar mening uit dat:
De gemeenteraad van de gemeente Albrandswaard de oproep van de gemeente Zoetermeer
tot een landelijk protest van gemeenten tegen de beperkte financiële
Rijksmiddelen steunt en zich aanmeldt bij het Actiecomité “Raden in Verzet”.
Verzoekt de griffier om:
Deze motie te delen met de gemeenteraad van Zoetermeer en de VNG, alsmede de overige
gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH).
En gaat over tot de orde van de dag,
Indieners;
EVA, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, PvdA, GroenLinks, NAP, VVA en FRANS
Voor: (14) EVA, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, PvdA, GroenLinks, NAP, VVA en FRANS
Tegen: (4) VVD
AANGENOMEN

