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Motie
Geidrop-Mierlo sluit zich aan bij het initiatief RADEN IN VERZET

De raad van de gemeente Geidrop-Mierlo in vergadering bijeen d.d. 9 november 2020

Onderwerp: Geidrop-Mierlo sluit zich aan bij het initiatief RADEN IN VERZET

De Raad,

Constaterend dat:
- Onze gemeente in de basis financieel gezond is, maar te kampen heeft met forse tekorten in het sociaal 

domein en dan met name de jeugdzorg, waardoor de begroting niet meer op een redelijke manier 
sluitend te krijgen is,

- De basis van deze tekorten ligt in landelijk beleid op drie punten:
o Er is 1 tot 1,5 miljard te weinig budget voor de jeugdzorg (er loopt nog een onderzoek vanuit de 

VNG)
o De kosten voor het abonnementstarief van de WMO worden vooralsnog niet gecompenseerd 
o Het Rijk hanteert een opschalingskorting voor de gemeenten die in 2025 oploopt naar 

975.000.00 euro.
- Onze gemeente aan de slag is om de gevolgen van dit landelijke beleid in te dammen. Vanuit de eigen 

organisatie, het CMD, het Plusteam en in samenwerking met de regio continue werkt men aan 
verbeteringen om goede zorg op een efficiënte manier te organiseren voor onze inwoners,

- Het volledig onrealistisch is om de bezuinigingen door te voeren zonder de sociale infrastructuur van 
onze gemeente diep te raken, waarbij bijvoorbeeld naast verregaande bezuinigingen op zaken als 
onderhoud van de openbare ruimte ook de zorg wordt versoberd ten koste van grote groepen kwetsbare 
mensen, zowel jong als oud.

Overwegende dat,
~ We als raad staan voor de juiste zorg voor onze inwoners en ons zorgen maken over deze situatie,
- Er een grens is aan wat er mogelijk is qua besparingen en dat we als raad onze gemeente niet kapot 

willen bezuinigen,
- Ondanks een stevig geluid vanuit allerlei gemeenten en instanties er vanuit het Rijk nog steeds amper 

beweging is bij het Rijk om de situatie onder ogen te zien en structureel op te lossen,
- Het initiatief ‘Raden in Verzet' allerlei stappen zet om de urgentie van de boodschap te laten doorklinken. 

Zo is er onlangs een motie goedgekeurd bij het VNG congres, om via die weg het Rijk te benaderen.
- Het initiatief ‘Raden in Verzet’ aangeeft dat er tot op heden nog steeds amper beweging zit bij het Rijk 

om gemeenten structureel tegemoet te komen en dat daarom elke steun voor het initiatief van groot 
belang is.

Spreekt uit
- Dat we ons scharen achter het initiatief van ‘Raden in Verzet'.

Verzoekt de griffie
- Om middels een brief de organisatie van ‘Raden in Verzet’ kenbaar te maken dat de gemeenteraad van 

Geidrop-Mierlo zich aansluit bij hun initiatief, waarbij een kopie van dit schrijven naar de gemeenteraden 
in onze regio gaat.

Verzoekt het college
~ Om bij openbare gelegenheden duidelijk uít te spreken dat onze gemeente deelneemt aan het initiatief 

van ‘Raden in Verzet’
- actief deel te nemen aan de stappen die door dit initiatief worden ontplooid.



En gaat over tot de orde van de dag.
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