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Gemeenten in Nederland, juli 2021 

 
Geachte informateur/formateur 

 
Nederland hoopt in de loop van dit jaar de coronacrisis achter zich te laten 

en onze maatschappij weer te herstellen, zowel op economisch als maat-
schappelijk gebied. Kinderen en jongeren kunnen weer volop jong zijn, 

plezier maken, leren en zich voorbereiden op hun toekomst. Het lukt ons 
om weer rust te brengen in de gezondheidszorg, we bestrijden met elkaar 

de eenzaamheid onder velen. We bouwen met elkaar voldoende woningen 
om de woningnood te keren, ondernemers kunnen weer ondernemen en 

gezamenlijk werken we aan oplossingen voor allerhande problemen.  

 
Gemeenten spelen hierbij een grote rol, en de gemeenteraden staan klaar 

om samen met de colleges en de ambtelijke organisaties keihard te wer-
ken om Nederland te laten floreren.  

 
Maar op dit moment ontbreekt op heel veel plaatsen in Nederland het  

basisfundament: een gezonde financiële situatie waarbij structurele lasten 
betaald kunnen worden door structurele inkomsten. Dat fundament is in 

de afgelopen jaren met grote klappen onder de gemeenten weggeslagen. 
Wij noemen hieronder de belangrijkste oorzaken en gevolgen, waarbij we 

ze kort aanstippen. Indien u nadere vragen heeft kan er bij ieder van de 
gemeenteraden die deze brief ondertekenen navraag worden gedaan. 

 
 
Jeugdzorg 

 

Het is uit allerlei onderzoek meer dan duidelijk geworden dat gemeenten 
sinds de invoering miljarden tekort zijn gekomen. Hierbij doet zich een 

misverstand voor: In de media lijkt het er vaak op dat er te weinig geld is 
gegaan naar de instellingen die zich bezighouden met jeugdzorg. Wat vol-

ledig onderbelicht blijft is dat de gemeenten heel veel geld juist wel heb-
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ben uitgegeven aan de jeugdzorg, en hebben geïnvesteerd in verbete-
ringsmogelijkheden.  

 

Bij dit laatste zijn de gemeenten behoorlijk gehinderd doordat de wet erg 
veel ruimte laat voor verwijzingen door derden, en de jeugdzorg nauwe-

lijks afbakeningen kent. Dus naast geld voor het wegwerken van wacht-
lijsten bij de gespecialiseerde instellingen en naast aanpassingen in de wet 

is het óók nodig dat de gemeenten worden gecompenseerd voor de miljar-
den die zij sinds de start in 2015 hebben uitgegeven voor de jeugdzorg, 

waarbij de tekorten zijn gecompenseerd door talloze bezuinigingen op alle 
aspecten van het gemeentelijke domein. Wij verwijzen voor de volledig-

heid naar artikel 108 van de Gemeentewet. 
 

 
Opschalingskorting 

 
Gemeenten worden toenemend gekort via het gemeentefonds. De opscha-

lingskorting was ooit – en alleen in nooitbewezen theorie - gebaseerd op 
mogelijke besparingen, maar die zijn er niet, waardoor gemeenten oplo-

pend bezuinigingen in de organisatie moeten doorvoeren. 
 

 
Abonnementstarief Wmo 

 
Voor het verschil in eigen bijdrage van bestaande cliënten zijn de gemeen-

ten gecompenseerd. Niet voor de zogenaamde aanzuigende werking van 
deze regeling die door het Rijk is ingevoerd. Mensen die voorheen zelf hun 

voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp, betaalden, kunnen nu, onder-
steund door de wet, succesvol een beroep doen op de Wmo. Los van de 

politieke mening over deze gang van zaken: de gemeenten draaien op 
voor de kosten. 

 

 
Raden in Verzet 

 

Gemeenten kregen en krijgen de begrotingen niet meer sluitend, waar-
door toenemend bezuinigingen nodig zijn. Deze bezuinigingen hebben 

ervoor gezorgd dat de gemeenten niet meer toekomen aan hun normale 
takenpakket en dat vele gemeenten de laatste jaren structurele uitgaven 

dekken met incidentele middelen en ieder jaar weer voor de vraag staan 

op welke waardevolle voorzieningen – zwembaden, bibliotheken, 
onderhoud openbare ruimte, sportmogelijkheden, buurthuizen, 

welzijnswerk, vergunningverlening, culturele evenementen, etc. etc. – er 
nog verder bezuinigd kan worden.  

 
Maar… raadsleden zijn raadslid geworden omdat zij het beste willen voor 

hun gemeente en niet om de eigen gemeente kapot te bezuinigen. 



Daarom werken gemeenteraden sinds medio 2020 samen om aandacht te 
vragen voor de deplorabele situatie waarin de gemeenten verkeren. 

 

Om een indruk te krijgen van de gevolgen verwijzen wij u naar: 
YouTube Voorbeelden Raden in Verzet 

 
En naar ons congres van 26 maart 2021: 

Congres Raden in Verzet 
 

Omdat het zo niet verder gaat, is via onze motie  
Zonder geld geen gemeenten 

ingediend door Zoetermeer, Etten-Leur, Middelburg, Velsen, Houten, 
Laren, Leusden en Enkhuizen, 

 
aan het bestuur van de VNG opgedragen om, als de problemen van de 

gemeenten niet structureel worden opgelost, steeds verdergaande maat-
regelen door te voeren. Daarbij hoort ook dat voorkomen wordt dat ge-

meenten ooit nog in de situatie kunnen komen dat er taken zonder vol-

doende middelen worden overgedragen. Wij hopen dat die maatregelen 
niet nodig zijn en dat het nieuwe kabinet ervoor gaat zorgen dat Rijk en 

gemeenten in goede verstandhouding met elkaar kunnen samenwerken. 
 

 
Zorgen voor de toekomst 

 

Gemeentebesturen kunnen geen degelijk financieel beleid voeren en 

meerjarige toekomstplannen maken als het voortdurend onduidelijk is op 
welke inkomsten uit het gemeentefonds er gerekend kan worden. Hoe 

maken we goede afspraken in de jeugdzorg, terwijl er alleen voor 2022 
een tegemoetkoming (met hierbij alweer bezuinigingen die nog haalbaar 

moeten blijken) is afgesproken?  
 

Wat moeten we volgend jaar wegbezuinigen als het abonnementstarief 
Wmo bij de toenemende vergrijzing voor steeds grotere tekorten zorgt? 

Hetzelfde geldt voor de opschalingskorting. En hoe komen alle gemeenten 
goed uit de herijking als we alleen tekorten kunnen herverdelen? 

 
Gemeenten hebben al flink veel geld uitgegeven ten behoeve van het in-

voeren van de Omgevingswet terwijl die voor ons uit blijft schuiven en we 
nog onvoldoende zicht hebben of gemeenten dit budgetneutraal kunnen 

uitvoeren. Hetzelfde geldt voor nieuwe taken zoals de inburgeringswet en 

de plannen die een nieuw kabinet ongetwijfeld zal willen maken. Gezien 
de ervaringen houden we ons hart vast. Hoeveel klussen moeten we 

straks voor het Rijk klaren zonder voldoende sturingsmogelijkheden en 
zonder voldoende middelen? 

 

https://www.youtube.com/channel/UCM83X323LaXRL2iqj13aQKA
https://vimeo.com/523715178/784b3d27b7
file:///C:/Users/marij/Downloads/2021%2006%2019%20Motie%20Raden%20in%20Verzet%20-%20Zonder%20geld%20geen%20gemeenten%20(3).pdf


En hoe blijven we kandidaten vinden voor het gemeentelijk bestuur? Als 
wij als raadsleden en als collegeleden als hoofdtaak hebben om aan onze 

inwoners uit te leggen dat we niet genoeg voor ze kunnen doen? 

 
 
Oproep voor nieuw kabinet 

 
Natuurlijk hopen we op een voortvarende kabinetsformatie met prachtige 

plannen voor Nederland. Maar wij verzoeken het toekomstige kabinet om 
zo spoedig mogelijk te zorgen voor een structurele oplossing voor de pro-

blemen van de gemeenten. En daarna hopen we op zodanige afspraken 

dat er weer respect komt voor elkaars rol in Nederland. Gemeenten kun-
nen niet zonder voldoende middelen van het Rijk, maar het Rijk kan ook 

niets bereiken als de gemeenten niet voluit kunnen functioneren. Als het 
Rijk wil dat zaken op gemeentelijk niveau worden opgepakt, dan hoort 

daar geld bij én de mogelijkheid om zelf beleidsbeslissingen te kunnen ne-
men, passend bij de eigen gemeente! 

 
In de bijlagen treft u per gemeenteraad de ondersteuning aan deze brief 

aan. 
 

Hoogachtend, 
Raden in Verzet 

 
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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Gemeenteraad Zoetermeer

De gemeenteraad van Zoetermeer is medeondertekenaar van de brief
t.b.v. de Kabinetsformatie.

Wij vullen graag aan: in Zoetermeer zijn al vele miljoenen wegbezuinigd.
In 2019 voerde de gemeente - het was toen hoogconjunctuur - meer dan
60 bezuinigingen door op alle mogelijke gebieden. Dit betekent dat de
wijkposten allemaal zijn gesloten, dat de wijkbibliotheken omgevormd
moeten worden, dat er minder zwemmen via de ZoetermeerPas wordt
verstrekt, dat het onderhoud van het openbaar gebied op een te laag ni-
veau wordt verricht etc. etc. Het valt niet meer uit te leggen aan onze be-
woners!

Gemeente Zoetermeer
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< GEMEENTE\\ra stadskanaal

MOTIE

De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 5 juli 2021_;

Constaterend
dat het demissionaire kabinet geen verdere maatregelen zal nemen om de tekorten
waarmee gemeenten worden geconfronteerd voor de jaren na 2027 ongedaan te maken;

Overwegende
dat het daarom van groot belang is dat bij de formatie van het volgende kabinet aandacht is
voor de grote financiële problemen waarmee gemeenten nu geconfronteerd zijn;

Besluit
de brief van "Raden in Verzet" ten behoeve van de kabinetsformatie mede te ondertekenen
en

Voegt daaraan toe
"Op een begroting van 100 miljoen heeft Stadskanaal de afgelopen jaren al 15 miljoen euro
bezuinigd. Als Stadskanaal niet meer geld voor jeugdhulpverlening, de Wmo en de sociale
werkvoorziening ontvangt moeten belangrijke voorzieningen zoals theater Geert Teis, de
zwembaden, de bibliotheken, sportvoorzieningen en musea worden gesloten. Omdat we dat
niet willen hebben we voor 2021een niet-sluitende begroting moeten vaststellen.
De overheid is aan zet, één overheid, de hele overheid. Er is ook hier ongekend onrecht als
de Staat de andere kant op kijkt."

En gaat over tot de orde van de dag

lngediend door

A.H. van Beek door A. Maarsingh
op op06-07-2021 op 06-07-2021

A. Maarsingh
CDA

GEMEENTERAAD

M. Luijken
SP

door M. Luijkên

A.H. van Beek

ChristenUnie

op 06-07-2021

E.P. Hofstra
PvdA

J. Mellies
Lokaal Betrokken

op 06-07-2021

H.T. Bieze

Gemeentebelangen

K. Pals
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MOTIE 

art. 36 RvO  

 

Voorstel nummer 21-107 / agendapunt 27.m.1 

 

Onderwerp: Bijlage met bezuinigingen voor Raden in Verzet 
 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 7 juli 2021 

 

De raad, 

Gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat: 

- actiecomité Raden in Verzet een brief aan de informateur/formateur heeft opgesteld (zie bijlage); 

- de raad geen mogelijkheden onbenut wil laten om de financiële positie van de gemeente te verbeteren, 

- het tevens belangrijk is om met meerdere gemeenten duidelijk te maken hoe groot de effecten van de 

tekorten zijn, 

- het actiecomité de gemeenten die hebben toegezegd mee te willen werken, vraagt om aan te geven 

hoe groot de nood is. Wat er al is wegbezuinigd, of wat dreigt te verdwijnen;  

 

Van mening dat: 

- Het nog steeds nodig is druk op de ketel te houden; 

- Middelburg kampt met ernstige structurele financiële tekorten, doordat het rijk onvoldoende middelen 

verstrekt;  

- Middelburg deze problematiek steeds via Raden in Verzet bij de VNG - als onderhandelaar met het Rijk 

- aankaart; 

- dat er nu sprake is van een kabinetsformatie en dat dáár de eerste afspraken worden gemaakt over de 

financiën van Nederland, 

 

Besluit: 

1. Als gemeente Middelburg de brief van Raden in Verzet te ondertekenen; 

2. Daartoe bijlage 2 met bezuinigingen ondertekend door burgemeester en griffier op te sturen naar 

radeninverzet@gmail.com, opdat zij het kunnen doorsturen naar de informateur / formateur; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fractie van 

 

GroenLinks,  PvdA,    SP,   LPM, 

 

Petra de Ruiter  Jeroen Louws   Huib Ghijsen  Wim Steketee 

 

 

Bijlage 1: Brief t.b.v. kabinetsformatie “Herstel van financiële basis van gemeenten” 

Bijlage 2: Document met bezuinigen t.b.v. raden in verzet\ 
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De gemeenteraad van Middelburg is medeondertekenaar van de brief t.b.v. de Kabinetsformatie. In dit document leest u 
bezuinigingen die de laatste jaren zijn genomen

• Het begrenzen van WMO-vervoer, Huishoudelijke Hulp, Huishoudelijke Zorg en Hulpmiddelen

• Er is deze raadsperiode besloten géén budget vrij te maken voor klimaat, milieu en verduurzaming

• Geen inflatiecorrectie op subsidies

• Bezuinigen op de gemeentelijke organisatie en dienstverlening

• OZB-verhoging met 20%

• Verhogen Parkeertarieven

• Verhoging Toeristenbelasting

• Minder onderhoud aan wegen

• Minder groenbeheer

• Buitenzwembad Arnemuiden, de gemeente heeft het afgestoten, de bewoners hebben een stichting opgericht 
met vrijwilligers en gaan na drie jaar gesloten te zijn geweest, weer open

• Afstoten van panden waardoor het een heen en weer geschuif is van stichtingen en clubjes naar weer een ander 
gebouw, en het steeds lastiger wordt om zich ergens te vestigen.

• Gebouwen van scholen gaan landelijk 40 jaar mee, in Middelburg gaan ze 60 jaar mee en nu is vernieuwing nóg 
5 jaar naar voren geschoven bij gebrek aan budget.





MOTIE GEMEENTERAAD PEKELA 

• te behandelen in de raadsvergadering d.d. 07-07-2021 
in verband met agenda punt 7 

Onderwerp: : vaststellen jaarstukken 2020 en voorjaarsnota 2021 

Is van mening dat: 
• we raadslid zijn geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om 

de gemeente kapot te bezuinigen. 
• de raad alle middelen moet benutten om kortingen en tekorten op onze financien te 

voorkomen. 
• er door de gemeenteraad van Zoetermeer een actie is opgestart onder e naam "Raden in 

Verzet" om meer budget vanuit Den Haag te krijgen, daar hebben zich ruim 100 gemeenten 
bij aangesloten 

• de raad van Pekela zich hierbij moet aansluiten om samen een vuist te ma ken. 

Overwegende dat: 
• gemeenten kampen met ernstige financiele tekorten, doordat het Rijk onvoldoende 

middelen verstrekt voor de jeugdzorg, met daarbij te weinig mogelijkheden om te sturen op 
de omvang van de taken. 

• gemeenten daarnaast ernstige fianciele tekorten hebben, doordat het Rijk de eigen 
bijdragen voor de WMO heeft aangepast en daarbij te weinig financiele middelen heeft 
overgeheveld naar de gemeenten om de aanzuigende werking daarvan op te kunnen 
vangen. 

• we a Ileen met elkaar een kans hebben om meer structureel geld voor onze gemeenten te 
krijgen. 

• we alleen met elkaar bij het Rijk het gevoel van urgentie kunnen verhogen; ons college 
samen met de gemeenten in de provincie a lies in het werk stelt om de financiele tekorten 
m.b.t. WMO en jeugdzorg te compenseren en dat wij als raad ook alle middelen moeten 
inzetten om financiele tekorten op te lossen. 

• Er door de VNG meerdere maken bij het kabinet en politieke partijen is aangedrongen deze 
problemen op te lossen, maar dat dit nog niet tot resultaat heeft geleid. 

• In de Tweede Kamer bij de begrotingsbehandeling van BZK - door slechts met een paar partijen - is 
aangegeven dat de financiele positie van de gemeenten allerlei ondersteuning hebben gekregen 
voor corona en twee keer 300 miljoen voor jeugdzorg. 

• deze steun de veel grotere structurele problemen niet oplost; daarnaast veel gemeenten 
ook nog warden geconfronteerd met extra kortingen door de oneerlijke herverdeling van 
het gemeentefonds en het in stand houden van de opschalingskorting. 

Roept de raad van Pekela op: 
• om zich aan te sluiten bij "Raden in Verzet" 
• Actief deel te nemen aan de acties van "Raden in Verzet" en/of deze te ondersteunen. 
• onze steun via de griffie bekend te ma ken aan "Raden in Verzet"en deze motie door te 
sturen naar alle gemeenten in de Noordelijke drie provincies met het verzoek deze motie in te 
dienen en zich ook aan te sluiten. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



Naam en ondertekening: 

Partij/fractie Partij/fractie Partij/fractie Partij/fractie 

SP ... 
Naam en 
handtekening 

Partij/fractie 

Naam en 
handtekening 

Samen Voor Peke/a 

Naam en 
handtekening 

GROEN 
LINKS 
PEKELA 

Naam en 
handtekening 

Naam en 
handtekening 

Partij/fractie 

Naam en 
handtekening 
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Motie: Ondersteuning brandbrief Raden in Verzet 
Besiurt in de Raad d.d. 7-7-202*

• Als gemeenteraad van Baarn de brief van Raden in Verzet richting de 
llc^twietsfcinnnEBitettJir te crndmekmera

GROEN
LINKS

1 Agendapunt en onderwerp: 9. Perspectidhota 2022-2025
I_______________________________________________________ _____ ______________________________

Omderwerp van de motie: Onderstemmg bfamflbrirf Raden öni Verzet tav JKatirrosferTTSteiiir

Dvoor Baam°

en gaat over tot de orde van de dag. 
Onctenefcerarg en naamc

• Hst beoogde resufczz" van Raden iwi Verzet lis. om smamureell meer miiddefen vanwiit

- overwegende dat
• Raden in Verzet opkomt voor aMe gemeenten in Nederland
• Raden m Verzet door middell van een door 97S^ van deze gemeenten ondersmande 

motie njjdens het VNG congres een forse stap hetifr gezet:
• Raden in Verzet alle Nederlandse gemeenten oproept de brandbrief (zie bijlage) die 

zij sturen richting kabinetsformateur te ondersteunen.

Htet n$k we Ucnjj^n voor alte iNtedediarfotee ^meenten., waardfocr .de stramareiie 
uitgaven die de zorgtransrae, maar ook andere decentralisaties met zich mee heeft 
gebracht gedekt kunnen worden.

• GemeentEn dus ook Baanri steeds meer moeite hebben om de begroting siiMsnÉ te 
Mjgen.

^Itnoord de beraadsiagrg.

PvDn Christenunie SGP

RuiteDa
Tekstvak
M2 Aangenomen 15/4(Hoofdelijke stemming)VoorDe damens Martens, Oortman Gerlings, Papo, de heren Schilder, Schouten, Stolk, Bentura, Blokker, Bosman, Bruins, mevrouw Diemel, de heren Eijbaard, Van Grinsven, Jonkers, mevrouw Koenders.  TegenDe heer Koudstaal, mevrouw Stam, de heren Van Wijk en Van Hardeveld. 

RuiteDa
Handtekening Cindy

RuiteDa
Tekstvak
C. Heusingveld Griffier
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Voorfiaam: Tmo Schouten

CDA

Groenlinks: Jeroen Bosman

JMAc MWk Ejfcaand

ChiritstenUnie-SGP: Roy Bruins

BOP

Toelichting:
Ze dwerse zoalis biijgew^Se hriieff naar fommeuur..
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Ondersteunende brief via Raden in verzet t.b.v. Kabinetsformatie
Bezoekadres

Postadres

Ganzenmarkt I
Postbus 354

7570 AJ Oldenzaal

(0541) 58 81 1 1

14 0541

inÍo@oldenzaal.nl

www.oldenzaal. nl

Telefoon

'14+ netnummer

E-mail

lnternet

Datum 12 juli 2021
Vezenddatum

onderwerp Herstel van financiële basis van gemeenten
Uw brief van

Uw kenmerk

ons kenmerk 23337-2021
Behandetd door Petra Alink-Hampsink

Teleíoonnummer (0541) 58 81 29
Brjlage(n) --

Geachte informateur / formateur,

De gemeenteraad van Oldenzaal is medeondertekenaar van de brief van Raden in Vezet namens
gemeenten in Nederland, juli 2021t.b.v. de Kabinetsformatie.

Wij vullen graag aan: ook in Oldenzaal ztln al vele miljoenen wegbezuinigd.

ln de afgelopen jaren voerden wij bezuinigingen door op alle mogelijke gebieden.
Dit betekent dat er o.a. is bezuinigd op het gebied van onderwijshuisvesting, subsidies aan
sportclubs en culturele instellingen, onderhoud aan wegen en groenvoozieningen, in het Sociaal
Domein en; dat het hoognodige revitaliseringsplan voor ons sportcentrum tot een minimale variant
is bijgesteld.

Tegen onze bedoelingen in zijn de lokale belastingen inmiddels al flink verhoogd en ook daar is de
rek eruit. Het valt niet meer uit te leggen aan onze inwoners!

Namens de gemeenteraad van Oldenzaal,

Hoogachtend,

frW
LC.M. lJland
loco-griffier

P.G. Welman
burgemeester
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Raden in Verzet

Behandeld door
Griffie

Doorkiesnumm er +31 3457 2867 0

griffie@WestBetuwe. nl

Datum 14 juli 2021

Kenmerk GZDGWB/

Pagina 1 van 2

Onderwerp Medeondertekening brief aan de Tweede Kamer

Beste lezer,

De gemeenteraad van West Betuwe heeft in zijn vergadering van I juli 2021 een motie aangenomen waarmee de

raad besluit de brief inzake "Herstel van financiële basis van gemeenten" ten behoeve van de kabinetsformatie

mede te ondertekenen.

Met vriendelijke g

Betuwe

ff Stoop

Voorzitter van

T¡JDEL| JK BEZOEKADRES tot medio 2022Yan Dam van lsseltweg 4 - 4191 KC Geldermalsen 0345 - 72 BB 00 Algemeen

Postbus 112 - 4190 CC Geldermalsen I gemeente@westbetuwe.nl I www.westbetuwe.nl 0345 - 72 88 01 Team sociaal
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Motie vreemd orde aan de dag

Brief Raden in Verzet aan kabinetsformateur

De gemeenteraad van West Betuwe in vergadering bijeen op 8 juli 2021

Constaterende dat

Na bijna een jaar actievoeren de grote structurele financiële problemen van de gemeenten

nog steeds niet zijn opgelost;

Verzoekt de Gemeenteraad

De brief van Raden in Verzetvan juli 2021,t.b.v. de kabinetsformatie (zie bijlage)voor 16 juli

2021- mede te ondertekenen en de Griffie voor tijdige afhandeling te laten zorgdragen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Dorpsbelangen West Betuwe Léon van Dun

PvdA Richard Hoogveld

D66 Rita Boer Rookhuiszen-de Joode

Griffie West Betuwe: uitslaq stemmino Totaal
Voor â/ n A/, vvr) r-tn Vusn 22

Fvelñ r',U t,/,t4
Tegen SQP eaâ II

Aangenomen / @n



Gemeenteraad 
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Gemeente Delft 

Raadsgriffie 

bezoekadres: 
Stationsplein 1 
2611 B8V Delft 
IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 
t.n.v gemeente Delft 

Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft 

Tweede Kamer 

Behandeld door 
Bianca van Petegem 
Telefoon 0634475329 
bvpetegem@delft. nl 
Internet www.delft.nl 
Telefoon 14015 

Datum 
16-07-2021 
Ons kenmerk 
2127576 
Uw brief van 

Onderwerp 
Raden in verze! 

Uw kenmerk 

Bijlage Geachte informateur/formateur, 

In Delft is sinds 201 O al zo'n 60 miljoen structureel bezuinigd op een beg roting van 
nog geen 400 miljoen. Ondanks deze forse bezuinigingen kampen wij met tekorten 
op de begroting en begin 2021 standen wij zelfs tijdelijk onder financieel toezicht. 
lnmiddels snijdt het mes tot op het bot en staan wij op het punt, dat wij een aantal 
drastische maatregelen zullen moeten nemen, die Delft en haar inwoners zullen 
raken, om onze begroting voor de komende jaren op orde te houden. 
Na de eerdere stevige en pijnlijke bezuinigingen in het herstelplan, hebben wij ook 
de stedelijke opgaven aan een kritische blik onderworpen. Dit houdt in dal wij alleen 
de strikt noodzakelijk uitgaven beg roten. 

In onze Kadernota voor 2022 hebben we diverse noodzakelijke uitgaven voor de 
stad en haar inwoners moeten schrappen, Dit alles bedreigt het in stand houden 
van onze basisvoorzieningen en heeft ook zijn weerslag op het onderhoud van de 
openbare ruimte. Een kleine en zeker niet uitputtende greep voorbeelden van 
recente bezuinigingen: Er is niet alleen flink bezuinigd op de bibliotheek (DOK), 
bijvoorbeeld voor het werken aan leesontwikkeling bij kinderen met als doel 
taalachterstand weg te werken en te voorkomen, maar ook op het al nagenoeg 
zelfstandig draaiende Centrum voor de Kunsten (VAK), op ons vooruitstrevende 
werkbedrijf Werkse (voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en Delft 
voor Elkaar (zorg/sport/welzijn). Ook hebben wij niet de nodige middelen om de 
afspraken uit het Klimaatakkoord na te kamen. Na deze pijnlijke bezuinigingen zijn 
wij nu genoodzaakt een forse OZB-verhoging door te voeren, waar Delft al jaren tot 
een van de duurste gemeenten van Nederland behoort. 

Zolang het Rijk geen bijbehorende passende financiering ter beschikking stell, 
kunnen wij de nieuwe gedecentraliseerde taken niet voldoende oppakken. 
Specifiek voor Delft speelt verder dal de centrumfunctie, die de stad heeft, 
onvoldoende tot uitdrukking komt in de verdeelsleutels van het gemeentefonds. Wij 
blijven aandringen op extra middelen, hoewel we deze noodzaak al velejaren 
stevig onder de aandacht brengen. 



Datum 

16-07-2021 
Het valt niet meer uit te leggen aan onze bewoners en daarom doen wij opnieuw 
een beroep op u voor structureel extra financiële middelen en herstel van de 
tekorten uit het verleden. 

. van Bijsterveldt-Vliegenthart 
, burgemeester. 

,griffier. 
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Raden in verzetGeldrop 12 juli202t

De gemeente Geldrop-Mierlo is aangesloten bij het initiatief Raden in Verzet. Ook in onze gemeente
staat het water tot aan onze lippen en steunen wij de brief die namens de deelnemende gemeenten
aan de (in)formateur, als input voor de kabinetsformatie, gestuurd gaat worden.

De afgelopen jaren zijn de uitgaven met name binnen het Sociaal Domein fors gestegen. Waar vanaf
2015 de kosten voor jeugdzorg al toenamen, zijn sinds de invoering van het abonnementstarief ook
de uitgaven binnen de WMO fors gestegen (ruim 30% in 2020 ten opzichte van 2017) en het einde
van deze stijging is nog zeker niet in zicht.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er in de gemeente Geldrop-Mierlo een
Taskforce Sociaal Domein is ingericht om een taakstelling te realiseren van ruim € 3,2 miljoen in
2023. Deze taakstelling is opgenomen in de begroting en door middelvan een zevental projecten
wordt gewerkt aan de invulling van deze taakstelling. Dit vraagt uiteraard om het maken van keuzes
voor onze gemeente.

h 2A2O hebben we helaas moeten constateren dat de geraamde taakstelling niet gehaald
is. Híerdoor is er wederom een beroep gedaan op de gemeentelijke reserves, die in de afgelopen
jaren alaardig uitgenut zíjn.Zo is de inkomensreserve in de afgelopen jaren geheelverbruikt. ln 2019
bedroeg het saldo nog € 6 miljoen, bij de le tussentijdse rapportage 2021 is de inkomensreserve
leeg, onder andere vanwege de tekorten sociaal domein is de algemene reserve herhaaldelijk
aangezuiverd vanuit de inkomensreserve om de minimumgrens van € 3,5 miljoen voor de algemene
reserve te behouden.

Om te zorgen dat we ín2O2I de geraamde taakstelling gaan realiseren zijn er aanvullende
maatregelen binnen het Socíaal Domein geformuleerd. Mochten we medio 2021 signaleren dat we in
2021 niet op koers liggen dan kunnen de maatregelen doorgevoerd worden. Deze maatregelen
versoberen de ondersteuning aan onze inwoners met als uiterste maatregel het instellen van
budgetplafonds, met alle bijbehorende gevolgen vandien.
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Naast deze maatregelen is er in de afgelopen jaren maar ook zeker in de komende jaren minder
ruimte voor nieuw beleid en nieuwe initiatíeven. Dit zorgt niet zozeer voor een afbreuk van bepaalde
voorzieningen maar wel voor stilstand wat ongetwijfeld in de jaren daarna weer tot extra
investeringen zal leiden.

Afgelopen jaren zijn ook binnen de participatiewet de middelen níet toereikend gebleken.
Meermaals zijn er bedragen bijgeraamd op de totale begroting van de gemeenschappelijke regeling
die de participatiewet voor ons uitvoert. Deze extra middelen hadden met name betrekking op het
dekken van de extra bíjdrage in de algemene middelen {uitvoeringskosten) en het begrotingstekort,
als gevolg van te weinig BUIG-middelen, van de gemeenschappelijke regeling. Ook deze extra
bijdragen zijn ten laste gekomen van de gemeentelijke begroting.

Om alle bovenstaande redenen vertrouwen wij erop dat de (in)formateur de noodkreet van de
gemeenten ter harte neemt en dit een prominent agendapunt wordt tijdens de kabinetsformatie

Met vriendelijke groet,

n Bree Geboers

meester G riffier
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