
Motie

Raden In Verzet 2022-2026

De raad van de gemeente Zoetermeer, in vergadering bijeen op 27 juni 2022,

Constaterende dat

▪ de gemeente kampt met zicht op een fors financieel tekort vanaf 2026 doordat het Rijk
onvoldoende middelen verstrekt voor de jeugdzorg,

▪ de herijking van het gemeentefonds tot minder inkomsten leidt,
▪ de opschalingskorting nog niet van tafel is,
▪ aanzuigende werking van het WMO-abonnementstarief niet wordt gecompenseerd,
▪ het Rijk nog geen werk maakt van de uitspraken van de arbitragecommissie,
▪ de Omgevingswet gemeenten in een onzekere financiële situatie brengt.

Overwegende

▪ dat wij als raadsleden onze verantwoordelijkheid moeten nemen en duidelijk tegen het
Rijk moeten zeggen: ‘genoeg is genoeg’,

▪ dat het Zoetermeerse actiecomité werd opgericht met als hoofddoel om met zoveel
mogelijk gemeenten op te trekken om een vuist richting kabinet en parlement te maken.
Daarbij ging het vooral over de volgende drie kwesties die overal spelen:
opschalingskorting, WMO abonnementstarief en de jeugdzorg,

▪ dat noch de minister, noch de Tweede Kamer er na alle protestacties en noodkreten van
de raden, colleges, de provincie en de VNG blijk van heeft gegeven dat begrepen is, dat
de financiële nood bij gemeenten veel te hoog is geworden,

▪ dat onze eerste actie in september 2020 een succes werd en onze motie bij de ALV van
de VNG met 99,3 % van de stemmen aangenomen werd en onze laatste motie in 2022
‘zonder geld geen gemeenten’ met 97,55% van de stemmen is aangenomen,

▪ dat het goed is dat gemeenteraden hierover gezamenlijk een krachtig, niet mis te
verstaan signaal in de richting van het rijk af blijven geven,

▪ dat er steun van raadsleden, wethouders en burgemeesters uit het hele land is voor de
inspanningen van het Actiecomité;

▪ dat het zonde zou zijn om onze inzet nu te beëindigen.

Besluit,

1. Het Actiecomité ‘Raden in verzet’ uit de huidige periode voort te zetten bestaande uit

Vivianne van Yperen
David Weekenstroo



hieraan toe te voegen,

Sicco Louw

dit actiecomité voort te laten bestaan gedurende deze raadsperiode.

2. Het Actiecomité opdracht te geven om:

a. De huidige acties en samenwerking met andere gemeenteraden voort te
zetten en om de komende periode in gezamenlijkheid met andere gemeenten
en met de VNG in actie te blijven komen,

b. Te onderzoeken op welke wijze effectief actie gevoerd kan worden zonder dat
de belangen van de inwoners van de aan de actie deelnemende gemeenten
geschaad worden,

c. De raad met regelmaat over de bevindingen te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag,
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