Aan: College gemeente Medemblik
Van: Fractie GroenLinks Medemblik mede namens fracties VVD Medemblik, CDA
Medemblik, Gemeentebelangen Medemblik, Partij van de Arbeid Medemblik, PWF, D66
Medemblik, PW2010, ChristenUnie Medemblik, BAMM en Hart voor Medemblik
Onderwerp: Ondertekening en steun motie “Raden in verzet” op ALV van de VNG 25 sept
a.s.
Geacht college van B&W,
Omdat de komende raadsvergadering van 24 september te laat is om het het volgende te
behandelen, sturen wij u deze brief. Net als vele andere gemeenten in Nederland merken wij
de financiële gevolgen van de decentralisaties van vele taken. Dit zijn veelal taken op het
gebied van sociaal domein, waarvoor te weinig geld is meegekomen vanuit het rijk.
Om aandacht te vragen voor de financiële positie van de gemeenten is er al een brief
gegaan naar minister Hoekstra namens de P10 plattelandsgemeenten van Nederland. In die
brief gaat het om de herverdeling van het gemeentefonds. Er is echter nog een ander traject
gaande die niet over het gemeentefonds gaat:
In samenwerking met beleidsmedewerkers van de VNG heeft gemeente Zoetermeer de
motie “Raden in verzet” 1 opgesteld, welke zij indienen bij de komende ALV van de VNG 25
september aanstaande. Deze motie roept de VNG op om bij het rijk te vragen om meer
structurele bijdragen voor de zaken die zijn gedecentraliseerd op het sociaal domein
waaronder jeugdzorg en WMO.
Middels deze brief willen wij, de gehele Medemblikse raad, u verzoeken om namens
gemeente Medemblik, als lid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten:
- De motie “Raden in verzet” van gemeente Zoetermeer (in te brengen bij de komende
Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Nederlandse gemeenten op 25
september aanstaande) uiterlijk 20 september mede te (laten) ondertekenen2.
- Tijdens de digitale Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Nederlandse
gemeenten op 25 september aanstaande tussen 15:00-17:00, namens de gemeente
Medemblik vóór de motie “Raden in verzet” te (laten) stemmen.
Mede namens de fracties van VVD Medemblik, CDA Medemblik, Gemeentebelangen
Medemblik, Partij van de Arbeid Medemblik, PWF, D66 Medemblik, PW2010, ChristenUnie
Medemblik, BAMM en Hart voor Medemblik,
Ria Manshanden,
GroenLinks Medemblik
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https://www.zoetermeer.nl/document.php?m=65&fileid=241004&f=e96e100f00aa2a6a79d22f3404bf0
78f&attachment=1&c=121457
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Details bekend bij de griffie.

