
 

 

 

 

 

 

 

 

Winschoten 8-6-2020 

 

Aan de raden en commissieleden van de gemeentes: 

 

Oldambt, Pekela, Westerwolde, Stadskanaal, Midden Groningen en Veendam 

 

Geachte raad en commissieleden, 

 

We staan met de rug tegen de muur op financieel gebied. Een veelgehoorde uitspraak van diverse gemeenten. 

De tegemoetkoming van de Rijksoverheid op financieel gebied is niet toereikend om begrotingen rond te krijgen. 

Dus wordt er in de diverse gemeenten de kaasschaaf gehanteerd. Maar dit heeft tot gevolg dat er alleen een kapje 

overblijft waar niks meer aan valt te schaven. 

Rigoureuze ingrepen in de WMO , jeugdzorg, groenvoorziening verhogingen van OZB enz enz, staan onze 

inwoners te wachten. 

Maar alles heeft een einde. Je kunt met goed fatsoen niet meer vragen van je inwoners. 

Daar bovenop komt nog de Corona pandemie en de nasleep hiervan. 

Voor veel gemeenten de genadeklap. 

Je zou haast zeggen, we leveren de sleutel in bij de Rijksoverheid. 

Maar is dit de oplossing? 

Naar onze mening zou een bundeling van alle krachten die wij hebben in deze regio een veel beter signaal zijn 

richting de overheid. 

In deze regio die het al zo moeilijk heeft met al zijn problematieken op allerlei gebieden zal en moet er een 

oplossing komen. 

En die oplossing kunnen wij niet alleen aandragen, daar hebben wij de hulp voor nodig van een ieder die deze 

regio lief is. 

Wij willen jullie vragen of het niet mogelijk is een raden- bijeenkomst te organiseren met alle gemeenten die wij 

nu aanschrijven. 

In deze bijeenkomst zullen we een gezamenlijk standpunt moeten bepalen of we samen kunnen optrekken 

richting Den Haag. 

Want het laatste wat wij zouden willen dat deze regio het afvoerputje wordt van Nederland. 

Wij hopen dat wij u met deze brief kunnen overtuigen om samen een vuist te maken. 

Mocht u hier voor voelen als partij of persoon, neem dan contact op met onderstaand nummer of via de mail. 

 

Met vriendelijke groet  

Engel Modderman  

Fractievoorzitter van de VCP Oldambt  

 

Mobiel: 0615867246 

Mail: engel.modderman@ gemeente-oldambt.nl 

 

                                                         
 

 V erenigde C ommunistische  P artij   

Secretariaat 

                Torenstraat 26 9671EE Winschoten 

                          Tel: 06 28991515 

 

 


