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Onderwerp: Acties Lobby financiële situatie 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Als gemeente Midden-Groningen participeren we in een drietal lobby- en protestacties rondom de 

financiële situatie van Midden-Groningen en gemeenten algemeen. Middels deze brief informeren 

we u over deze acties. 

 

De financiële situatie van Midden-Groningen is nijpend. Zoals u uit de jaarstukken kon vernemen 

sluiten we het jaar 2019 met een tekort van 5,7 miljoen euro af. U heeft als raad al vele male met 

zware bezuinigingen moeten instemmen en nieuwe bezuinigingen komen er weer aan.  

De grootste kostenpost is hierbij de jeugdzorg en WMO. Het rijk heeft taken naar de gemeenten 

overgeheveld zonder een passend budget ter beschikking te stellen. Het is dan ook niet alleen voor 

ons maar voor alle gemeenten in Nederland een uitdaging om deze taken goed in te vullen met de 

beschikbare middelen.  

 

De minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Financiën herijken binnenkort het 

gemeentefonds. Hierbij wordt concreet gesproken over de jaarlijkse bijdrage aan gemeenten 

vanuit het rijk en hoe die bijdrage vanaf 2022 verdeeld wordt.  

 

Samen met andere gemeenten participeren we daarom in een drietal lobby- en protestacties 

richting Den Haag met als doel om extra aandacht te vragen voor de schrijnende financiële situatie 

van onze en andere gemeenten in Nederland.  
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1. Brief vanuit het college van Burgemeester en Wethouders 

Namens het college van B&W zijn er op 23 juni brieven verstuurd naar de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, mevrouw K. Ollongren en de minister van 

Financiën de heer W. Hoekstra. De brieven zijn onderdeel van een bredere actie namens de 

M50, een netwerk van middelgrote gemeenten. U vindt deze brieven als bijlage bij deze 

Raadsbrief.   

 

2. Brief naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal  

Vanuit de Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) is op 25 juni een brief naar de Tweede 

Kamer verstuurd om op de financiële positie van Groninger gemeenten te attenderen. In de 

brief is ook een uitnodiging voor een werkbezoek uitgesproken. U vindt die brief als bijlage 

bij deze Raadsbrief. 

 

3. Wethouders-protest in Den Haag op 2 Juli 

Op 2 juli vindt een gesprek plaats tussen de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en 

de minister van BZK waarbij de gemeentefinanciën op de agenda staan. De Vereniging 

Nederlandse Gemeenten heeft hierbij een protestactie – het eerste landelijke wethouders 

protest ooit – georganiseerd. Wethouder Erik Drenth neemt virtueel deel met een 

videoboodschap die op de Hofplaats, voor de ingang van het gebouw van de Tweede Kamer, 

op een groot scherm vertoond wordt. Meer informatie over deze actie vindt u in de oproep 

als bijlage bij deze Raadsbrief. De videoboodschap zal vanaf 1 juli op onze website en 

social mediakanalen zichtbaar zijn.   

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


