
 

 

MOTIE 

 

Stop de lokale bezuinigingen 

 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 29 juni 2020, 

Kennisgenomen hebbend van de voorstellen van College van B&W aangaande de 

Jaarrekening 2019, de Eerste Tussenrapportage 2020 en het ontbreken van een 

Voorjaarsnota; 

Gelet op artikel 39 van het Reglement van Orde; 

 

Constaterende dat, 

 Het financieel langjarig perspectief van de gemeente Albrandswaard buitengewoon 

zorgwekkend is; 

 

Overwegende dat, 

 De stijging van de kosten van Jeugdzorg en WMO zonder extra structurele 

financiële middelen van het Rijk een onaanvaardbare claim op de gemeentelijke 

financiën legt;  

 De financiële situatie van veel gemeenten in Nederland steeds verder onder druk 

komt door een toenemend aantal taken vanuit de Rijksoverheid met vaak ook 

ontoereikende budgetten of opgelegde verantwoordelijkheden zoals een 

abonnementstarief in de Wmo met zeer beperkte bijsturingsmogelijkheden en 

veel extra kosten;  

 de oplopende opschalingskorting en de herijking van het gemeentefonds voor vele 

kleinere en middelgrote gemeenten opnieuw dreigt te leiden tot een forse 

financiële tegenvaller. Terwijl alle gemeenten juist aan de lat staan om uitvoering 

te geven aan uitdagingen als de omgevingswet, energietransitie, transformatie 

sociaal domein, beschermd wonen en inburgering;  

 Juist in een crisis inwoners, initiatiefnemers en ondernemers moeten kunnen 

vertrouwen op hun gemeente, voor hulp en ondersteuning waar nodig, 

aanwezigheid van belangrijke lokale voorzieningen die bijdragen aan de 

leefbaarheid en het welzijn van mensen, en om de lokale economie en banen te 

beschermen;  

 Andere gemeentelijke taken hierdoor zwaar onder druk komen te staan;  

 We echt het signaal moeten geven tot hier en niet verder;  

 De Tweede Kamer op 2 juli debatteert over de financiële bijdrage vanuit het Rijk 

naar de gemeenten.  



 

Spreekt als zijn mening uit, 

 

 Dat de gemeenteraad van Albrandswaard zich aansluit bij het initiatief 

StopLokaleBezuinigingen op initiatief van wethouder Marinka Mulder uit Renkum. 

 

Roept de gemeenteraad en het College op: 

 

 het aansluiten van de gemeenteraad van Albrandswaard bij het initiatief 

Stoplokalebezuinigingen actief onder de aandacht te brengen van 

regiogemeenten, VNG, de pers en de landelijke politiek.  

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Partij van de Arbeid,      GroenLinks 

 

 

Hans van der Graaff      James Scharink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stoplokalebezuinigingen.nl 

 

 

 

https://www.stoplokalebezuinigingen.nl/

