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MOTIE
Art. 49 RvO
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in vergadering bijeen d.d. 4 maart 2021

Onderwerp: Deelname protest “Raden in verzet”

De raad,
gehoord de beraadslaging,
van mening dat:
 we raadslid zijn geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet
om de gemeente kapot te bezuinigen!;
 de raad alle middelen moet benutten om kortingen en tekorten op onze financiën te
voorkomen;
 er door de gemeenteraad van Zoetermeer een actie is opgestart onder de naam
‘Raden in Verzet’ om meer budget vanuit Den Haag te krijgen; daar hebben zich nu al
zo’n 40 gemeenten bij aangesloten; *
 de raad van Noardeast-Fryslân zich hierbij moet aansluiten om samen een vuist te
maken;
overwegende dat:
 gemeenten kampen met ernstige financiële tekorten doordat het rijk onvoldoende
middelen verstrekt voor de jeugdzorg, met daarbij te weinig mogelijkheden om te
sturen op de omvang van de taken;
 gemeenten daarnaast ernstige financiële tekorten hebben doordat 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
daarvan op te kunnen vangen;
 we alleen met elkaar een kans hebben om meer structureel geld voor onze
gemeenten te krijgen;
 we alleen met elkaar bij het Rijk het gevoel van urgentie kunnen verhogen;

V 1.1

 ons college samen met de gemeenten van de drie noordelijke provincies alles in
het werk stelt om de financiële tekorten m.b.t. tot WMO en jeugdzorg te
compenseren en dat wij als raad ook alle middelen moeten inzetten om financiële
tekorten op te lossen;
 er door de VNG meerdere malen bij het kabinet en politieke partijen is aangedrongen
deze problemen op te lossen, maar dat dit noch niet tot resultaat heeft geleid;
 in de Tweede Kamer bij de begrotingsbehandeling van BZK - door slechts een paar
partijen - is aangegeven dat de financiële positie van de gemeenten beter moet, maar
de minister maar steeds blijft zeggen dat de gemeenten allerlei ondersteuning
hebben gekregen voor corona en twee keer 300 miljoen voor de jeugdzorg;
 deze steun de veel grotere structurele problemen niet oplost;
 daarnaast veel gemeenten ook nog worden geconfronteerd met kortingen door de
oneerlijke herverdeling van het gemeentefonds;
roept de raad van Noardeast-Fryslân op:
 om zich aan te sluiten bij “Raden in verzet“;
 actief deel te nemen aan de acties van “Raden in verzet” en/of deze te ondersteunen;
 onze steun via de griffie bekend te maken aan ”Raden en Verzet” en deze motie door
te sturen naar alle gemeenten in noordelijke drie provincies met het verzoek deze motie
in te dienen en zich ook aan te sluiten,
en gaat over tot de orde van de dag.
*Info mbt Raden in verzet: https://www.zoetermeer.nl/gemeenteraad/raden-inverzet_48624?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=radeninverzet

Ingediend door: F. Breeuwsma (FNP), CU, GROEN nof, PvdA, ELP-NEF, VVD, ALL,
GBNF, S!N en CDA

Stemming

Voor: FNP, CU, GROEN nof, PvdA,
ELP-NEF, VVD, ALL, GBNF, S!N en
CDA (28)

Tegen: --

Motie aangenomen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare
vergadering van 4 maart 2021.
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

{{Signer1}}

{{Signer2}}
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