
Van: Raden in Verzet <radeninverzet@gmail.com> 
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Aan: griffie Doetinchem 

Onderwerp: Voortgangsnotitie Raden in Verzet Februari 2023 

 
 

 Bekijk de webversie
 

   

VOORTGANGSNOTITIE FEB/2023 
  

   

  

   

  

   

Beste griffies, 

  

Wilt u dit bericht aub doorgeleiden aan uw raadsleden? 

 

https://raden-in-verzet.email-provider.eu/web/0payissh1f/zfudanpf74/axe9vm3a60/utcq854uin


Alvast hartelijk bedankt! 

  
  

   

Beste collega (burger)raads-, commissieleden en andere meelezenden, 

 

Op 7 december jl hebben de VNG en het actiecomité Raden in Verzet raads- en 

commissieleden uit het hele land bijgepraat over de stand van zaken van de gesprekken met de 

Rijksoverheid over de financiële positie van gemeenten en andere actuele zaken. 

 

Tot en met 2025 lijken de meeste gemeenten voldoende budget van het kabinet te krijgen voor 

de uitoefening van onze taken. Voor 2026 heeft het kabinet een tussenoplossing bedacht, maar 

vanaf 2027 is het nog een groot vraagteken hoe de financiering eruit ziet en wordt al gesproken 

over het (financiële) ravijn waar gemeenten in terecht kunnen komen. 

 

De benodigde budgetten tot en met 2025 zijn er mede gekomen dankzij de inzet van het 

actiecomité Raden in Verzet. In de vorige collegeperiode is dit actiecomité in Zoetermeer 

opgericht. Geconfronteerd met hoge kosten voor de jeugdzorg, de tekorten bij de wmo en de 

(dreigende) opschalingskorting voor gemeenten, was de maat voor de gemeenteraad van die 

stad vol. 

 

Onder het motto “we zijn geen raadslid geworden om onze gemeente kapot te bezuinigen” 

kwam er actie richting het kabinet op gang. Er is contact gezocht met (bijna) alle 

gemeenteraden in Nederland, er zijn moties opgesteld ten behoeve van VNG-congressen, en er 

is publiciteit gezocht. In de bijlage bij deze mail tref je de presentatie aan van Raden in Verzet 

die op 7 december is gegeven. 

 

Ook veel colleges en de VNG deelden de inzet om het Rijk meer geld aan gemeenten over te 

laten maken. Een arbitragecommissie heeft in 2021 geconcludeerd dat het Rijk inderdaad meer 

budget aan gemeenten moet overmaken voor de jeugdzorg. 

 

VNG in gesprek met Rijksoverheid 

Tijdens een fysieke bijeenkomst bij de VNG en een online bijeenkomst ’s avonds heeft de 

algemeen directeur van de VNG, Leonard Geluk, aangegeven hoe de gesprekken met de 

Rijksoverheid verlopen. 

 

Hieruit blijkt onder meer: 

• VNG is niet gelukkig met coalitieakkoord 

• Er loopt discussie over stoppen met de financieringsconstructie trap op-trap af. Er 

is echter nog geen alternatief, onbekend is wat er na 2025 gebeurt. 

• In 2026 heeft het Rijk vooralsnog incidenteel 1 miljard aan gemeenten toegezegd, 

terwijl er  3 miljard nodig is 



• De opschalingskorting (1 miljard) is nog niet van tafel 

• Er zit een gat in Jeugdzorgmiddelen: gat van 1,5 miljard (5,5 miljard uitgaven, 4 

miljard inkomsten) 

• Voor onderwijshuisvesting is 700 miljoen nodig 

In de bijlage bij deze mail treft u de presentatie aan die de VNG op 7 december heeft gegeven. 

Deze kunt u hier downloaden. 

 

Komend voorjaar moet blijken hoeveel geld het Rijk vanaf 2026 aan de gemeenten beschikbaar 

gaat stellen. Dat is van belang voor de vierjaarsbegrotingen van gemeenten en om als 

gemeente ook voor langere termijn medewerkers te kunnen aantrekken voor de toegenomen 

maatschappelijke taken. 

 

Raden in Verzet blijft actief 

Aanwezige raads- en commissieleden juichten op 7 december toe dat het actiecomité actief 

blijft. Ook de komende jaren blijft het noodzakelijk vanuit raadsleden aan te geven welke 

noodzakelijke randvoorwaarden moeten zijn ingevuld door de Rijksoverheid om de 

maatschappelijke taken vanuit de gemeenten op een ordentelijke wijze uit te voeren voor onze 

inwoners. Dat gaat om bijvoorbeeld voldoende middelen alsook om de positie van de 

gemeenteraden in hun controlerende rol op de toegenomen maatschappelijke taken. 

 

Vanuit verschillende raadsleden kwam het verzoek: 

• Elk raads- en commissielid in Nederland zich te laten aansluiten bij Raden in 

Verzet 

• Vanuit elke gemeenteraad één contactpersoon te benoemen voor het actiecomité 

Het actiecomité heeft aangegeven het belangrijk te vinden ook de komende jaren actief te 

blijven en om vanuit heel Nederland raads- en commissieleden aangesloten te krijgen bij Raden 

in Verzet. 

 

Het actiecomité denkt aan de volgende acties voor de komende maanden: 

  

• We zullen als actiecomité contact zoeken met provinciaalse koepels van 

gemeenten (Provinciale afdelingen) 

• We zullen alle open einde regelingen van gemeenten inventariseren 

• We willen met aangesloten raadsleden nadenken over de gevolgen van het 

mogelijk  uitblijven van de benodigde financiële middelen, in feite een Plan B. Met 

welke taken gaan gemeenten dan noodgedwongen moeten stoppen? 

Oproep 

Later dit jaar wil het actiecomité een nieuwe bijeenkomst organiseren voor alle raads- en 

https://raden-in-verzet.email-provider.eu/link/0payissh1f/zfudanpf74/jajjysx9dh/axe9vm3a60/utcq854uin?list_id=axe9vm3a60


commissieleden in Nederland om onder andere mee te denken over plan B. We kunnen jullie 

hulp daarbij goed gebruiken. 

Daarom vragen we jullie: 

  

• Meld je aan als ambassadeur van het actiecomité door een mail te sturen naar 

radeninverzet@gmail.com. Zet daarin je naam, de gemeenteraad waar je lid van 

bent en de functie die je daarin hebt. Dan zorgen wij dat je alle mails van het 

actiecomité ontvangt en de uitnodigingen voor volgende bijeenkomsten; 

• Wilt u gewoon op de hoogte blijven van onze voortgangsnotities dan kan u zich 

aanmelden via deze link: Aanmelden voor contact/informatie Raden in verzet! 

(google.com). 

Wij hopen dat we veel aanmeldingen krijgen en zien jullie graag op een van onze volgende 

bijeenkomsten. 

 

Hartelijke groet, de leden van actiecomité Raden in Verzet, 

Vivianne van Yperen 

David Weekenstroo 

Sicco Louw 

 

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om 

de gemeente kapot te bezuinigen! 

  
  

   

  

   

 

 

 

Twitter
 

 

 

 

 

Website
    

   



Deze e-mail is verstuurd aan griffie@doetinchem.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt 

ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

• Voor een goede ontvangst voegt u radeninverzet@gmail.com toe aan uw adresboek. 
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