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Raden in Verzet 
 

januari 2021 

 

 
 

▪ Motie voor ALV VNG 12 februari 

▪ Uitkomst onderzoek Jeugdzorg 

▪ Onze enquête 
▪ Onze activiteiten 

▪ Contact 

 

 
 

Beste collega raadsleden, 

 

Om te beginnen allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar. We hopen dat 

u persoonlijk en uw gemeente zo goed als maar mogelijk door deze ellendige 
coronapandemie komen! 

 

De VNG is drukdoende om de komende kabinetsformatie voor te bereiden. 

Belangrijke punten zijn natuurlijk de financiële verhoudingen tussen de 
overheden en het wetsvoorstel van de hand van Elzinga om ervoor te zorgen 

dat de gemeenten nooit meer in een positie komen waarbij de taken met 

onvoldoende geld en onvoldoende sturingsmogelijkheden bij de gemeenten 

belanden. 
 

Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, maar… het kan nog best lang gaan duren 

voor er een nieuw kabinet is, en daarna zal het ook nog wel even duren voor 

de nieuwe ministers structurele verbeteringen kunnen aankondigen en 

doorvoeren. Ondertussen zitten we in de gemeenten met tekorten die blijven 
oplopen.  

 

Wij ontvangen als actiecomité nog wekelijks aanmeldingen van gemeenten die 

zich door middel van moties aansluiten bij Raden in Verzet. In alle gevallen 
betreft het gemeenten die voelen dat de financiële situatie onhoudbaar wordt. 

En we constateren met elkaar dat we ons in de loop van 2021 moeten 

voorbereiden op de volgende gemeenteraadsverkiezingen, en ongeacht van 

welke partij we zijn, we willen allemaal aan onze bewoners laten zien dat we 
iets goeds tot stand hebben gebracht, en dat kan niet met alleen een lijst van 

bezuinigingen, een overzicht van het achterstallig onderhoud en de sluiting van 

bibliotheek en zwembad. 

 
We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze 

gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen! 
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Motie voor ALV VNG 12 februari 

 

We zijn ervan overtuigd dat als de gemeenten niet dit jaar vast een extra 
bedrag van 2 miljard krijgen voor het dekken van de structurele tekorten er 

onherstelbare schade wordt aangericht in veel gemeenten. Een bibliotheek die 

wordt ontmanteld komt niet meer terug en achterstallig onderhoud van het 

openbaar gebied kun je best een jaartje hebben, maar eindigt onherroepelijk 
in verloedering. Wij hoeven het u niet uit te leggen. 

 

Hoe blij we ook zijn met de inzet van de VNG voor de kabinetsformatie, het 

acute probleem moet ook worden aangepakt. Wij willen in de volgende ALV 
weer een motie indienen en we hopen daarbij weer op brede steun. 

 

Bijgaand treft u aan: 

▪ De motie voor de ALV van 12 februari 

▪ Een voorbeeldmotie waarmee u in uw raad het besluit kunt nemen om hem 
mee in te dienen 

▪ Een handtekeningenformulier dat uw burgemeester kan ondertekenen en 

naar ons sturen om de motie mee in te dienen. 

 
Wij hopen op vele mede-indieners, en in alle gevallen steun voor de motie als 

er gestemd wordt! 

 

 
 

Uitkomst onderzoek Jeugdzorg 

 

Door alle andere actualiteit heeft het rapport naar aanleiding van het 
onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg ‘Stelsel in groei’ weinig 

aandacht gekregen. Het onderzoek in opdracht van de Ministeries van VWS, 

BZK, Financiën en JenV, en de VNG heeft formeel boven tafel gekregen wat we 

allemaal wel aanvoelden: 

 
“In 2019, het basisjaar voor de analyses, liggen de totale kosten 

tussen de 5,4 en 5,6 miljard euro. Het budget in dat jaar was 3,8 

miljard euro. Daarmee ligt de basis voor het tekort tussen de 1,6 

en 1,8 miljard euro.” 
 

Er moet volgens dit rapport veel meer gebeuren om de jeugdzorg op orde te 

krijgen. Dat zal tijd nodig hebben.  

 
Het is heel goed dat dit rapport er is. De gemeenten hebben van de Minister 

een paar keer 300 miljoen gekregen voor de meerkosten, maar dit onderzoek 

laat overduidelijk zien dat dit veel en veel te weinig is. En dit betreft 2019.  

 

De gemeenten hebben deze tekorten natuurlijk ook in de jaren ervoor, en in 
2020 opgevangen, samen met de tekorten die zijn veroorzaakt door de 

abonnementskorting op de Wmo en de opschalingskorting. Het is wel een 
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geruststelling dat het niet aan de gemeenteraden ligt dat de begrotingen voor 

2021 en 2022 niet meer met goed fatsoen sluitend te krijgen zijn! 

 
 

 

Onze enquête 

 
Door technische moeilijkheden was het voor velen niet eenvoudig om de 

enquête te openen. Hiervoor onze welgemeende excuses!  

 

Het onderzoek is uiteindelijk ingevuld door 283 raadsleden van 136 
verschillende gemeenten dus de uitkomsten hebben ons wel een goede indruk 

gegeven van de verschillende meningen. Wij zullen de uitkomsten binnenkort 

ook met de VNG bespreken. Belangrijke punten: 

 

Slechts 13% van de gemeenteraadsleden noemt de financiële situatie in hun 
gemeente goed, maar daarbij is in een aantal gevallen ook nog aangegeven 

dat de begroting sluitend is gemaakt door de gaten te dichten vanuit de 

reserves.  

 
Er is op van alles en nog wat bezuinigd, maar ‘culturele voorzieningen’ en 

‘onderhoud groen’ en ‘onderhoud bestrating’ werden het meest genoemd.  

 

Van de respondenten is 30% tevreden over de acties van de VNG n.a.v. onze 
in september aangenomen motie. De anderen hadden meer verwacht, of 

vinden dat wachten op de kabinetsformatie te lang duurt. 

 

 
 

Onze activiteiten 

 

We hebben overleg gehad met prof. mr. dr. D.J. (Douwe Jan) Elzinga, 

hoogleraar Staatsrecht om te spreken over zijn wetsvoorstel en we hebben 
hem advies gevraagd voor het vervolg. 

 

We zijn aan het netwerken om te zien op welke manier we – tussen alle 

begrijpelijke aandacht voor de coronacrisis, de toeslagenaffaire, de val van het 
kabinet, het imploderen van partijen en het exploderen van het aantal partijen 

– aandacht voor de acute problemen van de gemeenten kunnen organiseren. 

 

Een punt van zorg is dat er heel veel verschillende acties en noodkreten zijn. 
Wij zijn aan het zoeken hoe we verbinding kunnen krijgen en uiteindelijk als 

één man kunnen opkomen voor de gemeenten. We proberen daar op dit 

moment ook alle beroepsverenigingen (gemeentesecretarissen, 

burgemeesters, etc.) bij te betrekken.  

 
Het is natuurlijk jammer dat we voorlopig niet fysiek in actie kunnen komen, 

zoals met zijn allen naar Den Haag. Laat het ons weten als u een goed idee 

heeft om actie mee te voeren, publiciteit te maken, of de druk op te voeren! 
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Contact 

 

Ons actiecomité bestaat uit  
 

Marijke van der Meer 06 22 24 10 96 

Vivianne van Yperen 06 30 90 13 07 

David Weekenstroo 06 36 27 43 05 
 

Ons mailadres is: 

radeninverzet@gmail.com 

 
 

 

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze 

gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen! 
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