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Geacht college,

 

Op 12 februari dienen wij, de gemeenten van de regio Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, 

Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas), tijdens de Buitengewone Ledenvergadering van de VNG een motie in 

omdat wij onze financiële situatie niet langer verantwoord vinden. In deze motie pleiten wij om de opschalingskorting 

en abonnementstarief WMO te beëindigen en de bezuinigen op Jeugdzorg te compenseren. We vinden overigens dat 

herijking pas plaats mag vinden als het gemeentefonds vergroot is. In de bijlage sturen wij u onze motivatie en de motie. 

Wij zouden het op prijs stellen als u deze brief en de motie in uw college wil bespreken en onze motie steunt tijdens de 

ledenvergadering op 12 februari aanstaande.

 

Tevens ontvangt u van ons een second opinion van Bureau voor Economische Argumentatie (BEA) naar de herijking 

van het Sociaal Domeindeel van het gemeentefonds. BEA heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeenten 

van de regio Midden-Holland. Dit rapport is inmiddels ook overhandigd aan de Raad voor het Openbaar Bestuur 

(ROB).

 

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.

 

Namens de portefeuillehouders Financiën van de regio Midden-Holland

 



 

Met vriendelijke groet,

R. Boere, wethouder Financiën

t. 14 0182   
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