
 

Van: Raden in Verzet 
Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 21:27:19 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, 

Stockholm, Vienna 

Aan: griffie 

Onderwerp: VOORTGANGSNOTITIE 9 MAART 2021 

  

  

 

Raden in Verzet 

VOORTGANGSNOTITIE 
9 MAART 2021  

Beste Griffies, 

  



 

Wilt u zo vriendelijk zijn dit bericht door te geleiden aan uw raadsleden? 

 

De uitnodiging voor het congres geldt ook voor commissieleden/ 

burgerraadsleden, burgemeesters, wethouders, griffiers en gemeente -

secretarissen. 

 

Wij stellen het op prijs als u deze vooraankondiging ook aan hen wilt 

doorgeleiden. 

  

Alvast hartelijk bedankt! 

 

 

Beste Raadsleden, 

Op 26 maart van 15:00 tot 17:00 uur organiseert Raden in Verzet het digitale 

congres "Gemeenten in Nood". In de voortgangsnotitie, welke u hier kunt 

downloaden, leest u er over. 

  

U ontvangt later nog een uitnodiging met een formulier om u aan te melden. 

 

Wij hopen dat u allemaal deelneemt! 

  

Indien u vragen heeft, bel of mail ons. De contactgegevens staan in de 

voortgangsnotitie. 

  

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze 

gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen! 

  

Met vriendelijke groet, 

Actiecomité Raden in Verzet 

https://raadzoetermeer.us1.list-manage.com/track/click?u=ae033c3530d8484b07ddfcbfc&id=3f319cf9cb&e=a305b96917
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Raden in Verzet 
 
9 maart 2021 

 
 

 
Congres – de feiten 

Congres – het doel 
Congres – programma 

Congres – stand van zaken 
Congres – twee oproepen 

 
 

 

Beste collega raadsleden, 
 

Deze Voortgangsnotitie van Raden in Verzet staat helemaal in het teken van 
het congres ‘Gemeenten in Nood’ dat Raden in Verzet namens de gemeente-

raad van Zoetermeer organiseert. Hoewel we het digitaal doen komt er best 
veel bij kijken aan ondersteuning en dergelijke dus het kost ons een rib uit ons 

lijf. Wij vragen dan ook uw bijzondere aandacht voor de mogelijkheid om een 
vrijwillige financiële bijdrage over te maken! 

 
We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze 

gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen! 
 

Met hartelijke groet, 
namens de Zoetermeerse gemeenteraad, 

 

Actiecomité Raden in Verzet 
 

 
 

Congres Gemeenten in Nood - de feiten 
 

Wanneer?     vrijdag 26 maart 2021  
Hoe laat?     van 15.00 tot 17.00 uur 

Voor wie?      gemeenteraadsleden 
Wie mogen er ook meedoen?  commissieleden (burgerraadsleden) 

      burgemeesters en wethouders 
griffiers en gemeentesecretarissen 

Hoe doen we het?   digitaal natuurlijk 
Hoe doet u mee?    via chat en via stemmen 

Wat kost het?    niets maar graag vrijwillige bijdrage! 

Aanmelden?    nog niet – binnenkort volgt de uitnodiging  
met de aanmeldmogelijkheden 
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Congres Gemeenten in Nood – het doel 

 
Tot nu toe was er nog niet veel mogelijk om mee te denken met Raden in 

Verzet, met uitzondering van de enquête die we hebben gehouden. 
 

We willen tijdens het congres de laatste stand van zaken met u delen en vooral 
ook overleggen welke acties we kunnen uitvoeren om aandacht te krijgen van 

Den Haag. Dat zal lopen van zware acties tot ludieke prikacties. 
 

Alleen al door een grote deelname aan dit congres geven we een signaal af 
richting de VNG en richting het kabinet. Wij zullen aan het eind aan iedereen 

een resolutie om het congres mee af te sluiten voorstellen. 
 

 
 

Congres Gemeenten in Nood – programma 

 
Er wordt nog hard gewerkt aan de precieze invulling van het programma. In 

ieder geval hebben we de voorzitter van de VNG, Jan van Zanen, uitgenodigd 
om ons te vertellen over de stand van zaken op 26 maart. 

 
Houd onze website www.zoetermeer.nl/radeninverzet in de gaten. 

 
 

 
Congres Gemeenten in Nood – stand van zaken 

 
Voor het oplossen van de structurele tekorten richt de VNG zich volledig op de 

kabinetsformatie met daarin verschillende belangrijke trajecten:  
▪ voldoende middelen zeker zolang andere maatregelen nog niet voldoende 

soelaas bieden om de tekorten in de gemeenten op te vangen. 

▪ een grotere ‘koek’ voordat deze opnieuw verdeeld wordt, dus een uitbrei-
ding van het gemeentefonds vóór de herijking. 

▪ het wetsvoorstel van Elzinga om ervoor te zorgen dat gemeenten nooit 
meer in de situatie kunnen komen dat er belangrijke zaken wegbezuinigd 

moeten worden om (nieuwe) taken uit te voeren. 
 

Voor het oplossen van de tekorten voor 2021 en 2022 – jeugdzorg, Wmo, op-
schalingskorting, corona-compensatie etc. moet de VNG overleggen met het 

zittende kabinet. Bij het versturen van deze voortgangsnotitie weten we nog 
niet hoe dat ervoor staat.  

 
Raden in Verzet richt zich op dit moment vooral op 2021 en 2022 want het is 

cruciaal dat er fors meer geld richting de gemeenten komt (minimaal 2 miljard 
voor zowel 2021 als 2022) omdat er anders nog meer onomkeerbare bezuini-

gingen zullen volgen (sluiten van sportaccommodaties, bibliotheken, etc. etc.)  

 
 

 

http://www.zoetermeer.nl/radeninverzet


3 
 

Congres Gemeenten in Nood – twee oproepen 

 
Acties 

 
In september 2020 heeft de ALV van de VNG onze motie aangenomen met in 

het dictum onder andere: 
 

(…) dat de VNG acties uitvoert indien het rijk de gemeenten onvoldoende 
tegemoetkomt zodat zij hun begrotingen niet op een verantwoorde wijze 

sluitend kunnen krijgen, zoals  
a. het opschorten van diverse overleggen met het Rijk, 

b. het voorbereiden van juridische acties over de opschalingskorting,  
c. het stoppen met het uitvoeren van (nieuwe) taken, 

 
Tot nu zijn er nog geen acties uitgevoerd door de VNG.  

 

De volgende ALV van de VNG wordt gehouden op 14 juni. We zullen dan met 
alle gemeenten moeten bekijken hoe het ervoor staat en of zware acties zoals 

het weigeren van taken aan de orde zijn. Tijdens het congres zullen we het 
daar over hebben. 

 
Maar vóór die tijd willen we ook graag vast wat kleinere acties gaan doen. 

Acties die de aandacht van onze bewoners en van ‘Den Haag’ trekken. Wij 
roepen bij deze iedereen op om zo spoedig mogelijk maar  

uiterlijk op 20 maart uw ideeën voor acties te mailen. 
 

Ze moeten te doen zijn ondanks corona. Het mag ludiek! 
De beste/leukste/meest-haalbare zullen we tijdens het congres voorleggen. 

 
Financiën 

 

De gemeente Zoetermeer neemt de kosten voor de organisatie van dit congres 
op zich, maar het zou heel fijn zijn als uw gemeente een vrijwillige bijdrage wil 

storten op rekening  
NL14 BNGH 0285 0101 58 

t.n.v. de Gemeente Zoetermeer o.v.v. Raden in Verzet. 
 

 
 

Contact 
 

Ons actiecomité bestaat uit  
 

Marijke van der Meer 06 22 24 10 96 
Vivianne van Yperen 06 30 90 13 07 

David Weekenstroo 06 36 27 43 05 

 
Ons mailadres is: 

radeninverzet@gmail.com 

mailto:radeninverzet@gmail.com
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We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze 

gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen! 
 

 
 

 
 


