
From: Raden in Verzet <radeninverzet@gmail.com>

Sent: Tuesday, June 7, 2022 7:00:53 AM

To: Griffie

Cc:

Subject: Voortgangsnotitie Raden in Verzet - Juni 2022

Bekijk de webversie

Voortgangsnotitie Juni 2022

Beste griffies,

Wilt u dit bericht aub doorgeleiden aan uw raadsleden?

Alvast hartelijk bedankt!

Beste Raadsleden en andere meelezenden,

Het is alweer even geleden dat u van ons een update via de voortgangsnotitie heeft ontvangen.

Voor de nieuwe raadsleden die (nog) niet weten wie of wat het Actiecomité Raden In Verzet is, 

op onze website meer informatie: Raden in Verzet - Gemeenteraad - Gemeente Zoetermeer

Ons laatste bericht luidde op 11 maart 2022: 

‘’We zitten allemaal klaar voor de verkiezingen! We wensen iedereen natuurlijk veel succes!

We wensen alle nieuwe raden niet alleen veel succes maar ook sterkte! Het is namelijk nog 

helemaal niet duidelijk of we voor de komende jaren voldoende kunnen doen voor onze 

gemeenten. Vooralsnog hebben we geen signalen dat het de goede kant uit gaat met het 

gemeentefonds.



Verkiezingen betekenen ook dat wij nog niet weten of en op welke manier we verder gaan met 

Raden in Verzet. Het zal afhangen van de samenstelling van onze gemeenteraad, én van de 

berichten die we vanuit het rijk en vanuit de VNG krijgen.

Wellicht dat we eind april, begin mei met nadere berichten komen. We zijn ook heel benieuwd of 

er na de verkiezingen raden zijn die ook een rol willen spelen bij Raden in Verzet. Aangezien 

we nu allemaal ervaring hebben met digitaal vergaderen is dat best te organiseren.

Iedereen die zich tot nu toe heeft ingezet voor Raden in Verzet - met meedenken, moties 

aannemen in de eigen raad, twitterfilmpjes maken etc. etc. danken we hartelijk. Het is nog niet 

gelukt om de financiën op orde te krijgen, maar het bewustzijn bij veel raden en bij de VNG dat 

er echt wat moet veranderen is wel groter geworden!’’

Stand van zaken 7 juni 2022:

Wij zijn zoals velen van jullie druk geweest met de verkiezingen en formatie. Inmiddels is in 

Zoetermeer het coalitieakkoord gepresenteerd en woensdag 8 juni wordt het nieuwe college 

geïnstalleerd.

Eén van de leden van het Actiecomité Raden In Verzet, Marijke van der Meer, wordt wethouder 

met onder andere de portefeuille jeugd. Goed nieuws voor Zoetermeer, zo hebben wij nog meer 

mogelijkheden om ons geluid te laten horen. David Weekenstroo en Vivianne van Yperen zijn 

opnieuw benoemd als raadsleden, wat maakt dat de oprichters van het actiecomité RIV nog 

direct betrokken zijn.

Over hoe, in welke vorm en samenstelling en met welk mandaat van de nieuwe Zoetermeerse 

gemeenteraad, Raden In Verzet een vervolg krijgt, zijn wij nu met elkaar in gesprek. 

Desondanks vinden wij het wel een goed idee om u te informeren over de stand van zaken en 

onze ideeën richting het jaarcongres en ALV van de VNG op 28 & 29 juni aanstaande.

Vanuit verschillende raden in het land krijgen wij berichten en vragen omdat iedereen druk 

doende is of gaat met de voorbereiding op die ALV.

Het voorstel van het VNG Bestuur om alle aangehouden moties (inclusief enkele vanuit ons 

initiatief) af te doen en de actuele onderdelen van de moties onderdeel uit te laten maken van 

de reguliere VNG-inzet maakt dat wij nu toch weer in actie willen komen.

De moties verliezen door het aanhouden hun kracht.

Raden In Verzet zou het zonde vinden als de motie “Zonder geld geen gemeenten” 

aangenomen met 97,5% van de stemmen uit het oog raakt. Link naar de 

motie: 10b_volledige_motie_zoetermeer_zonder_geld_geen_gemeenten_.pdf (vng.nl)

In ieder geval willen wij dat deze motie onverkort wordt uitgevoerd en in beeld blijft. Wij hopen 

dat ook de nieuwe gemeenteraden hun nieuwe colleges vragen deze oproep te ondersteunen 

tijdens de ALV.

De grootste zorg voor Raden in Verzet is natuurlijk de financiële positie van de gemeenten 

vanaf 2026, waardoor het nu – ondanks de verbeterde positie – lastig is om besluiten met 

structurele gevolgen te nemen. Gemeenteraden moeten nog steeds besturen met de handrem 

erop omdat die afgrond razendsnel op ons afkomt.

Aandachtspunten daarbij zijn:

• Realistische hervormingen in de jeugdzorg, die qua tijd, financiën en wetgeving 

uitvoerbaar zijn. Dus eerst hervormen, dán korten op het gemeentefonds.

• Opschalingskorting voorgoed van tafel.

• Vergoeding van de aanzuigende werking van het abonnementstarief Wmo, in 

afwachting van wetswijzigingen.

En nieuwe(re) aandachtspunten zijn:

• Alleen een eigen belastinggebied voor de gemeenten als het rijk de 

inkomstenbelasting evenredig en stevig laat dalen. De gemeenten moeten niet de 

kwaaie pier worden.

• Samen trap-op-trap-af zolang er geen redelijk alternatief is.

• Zorgen dat – conform de voorstellen van Elzinga – er geen taken naar de 

gemeenten komen zonder bijbehorend geld, én ervoor zorgen dat BZK 



Twitter Website

verantwoordelijk is voor het geheel aan transities, én ervoor zorgen dat er wettelijk 

geregelde arbitrage komt, waar het rijk zich aan houdt.

Zie ook: Gemeenten en provincies krijgen na 2026 minder geld van het rijk 

(binnenlandsbestuur.nl)

Aanmelden voor contact/informatie Raden in verzet: 

Alleen met elkaar hebben we een kans om meer structureel geld voor onze gemeenten te 

krijgen, zodat we goede dingen kunnen doen in de gemeente. Alleen met elkaar kunnen we 

bij het rijk het gevoel van urgentie verhogen.

Wij sturen de voortgangsnotities naar de griffies, maar als u die zelf rechtstreeks wilt 

ontvangen dan kunt u zich hier aanmelden: Aanmelden voor contact/informatie Raden in 

verzet! (google.com) 

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om 

de gemeente kapot te bezuinigen!

Vriendelijke groet,

Actiecomité Raden in Verzet

radeninverzet@gmail.com

www.zoetermeer.nl/radeninverzet

Deze e-mail is verstuurd aan griffie@veldhoven.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt 

ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • 

Voor een goede ontvangst voegt u radeninverzet@gmail.com toe aan uw adresboek.
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