
  
 

 
Motie ‘Raden in verzet’ 
 

 
Onderwerp: Voorjaarsnota 2020 – Kadernota 2021-2024 
 

 
De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen d.d. 16 juli 2020 
 

 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, 
 
Constaterende: 
 

• dat de gemeente kampt met ernstige financiële tekorten doordat het rijk onvoldoende middelen 
verstrekt voor de jeugdzorg, met daarbij te weinig mogelijkheden om te sturen op de omvang van 
de taken; 

• dat de gemeente kampt met ernstige financiële tekorten doordat het rijk de eigen bijdragen voor 
de Wmo heeft aangepast, en daarbij te weinig financiële middelen heeft overgeheveld naar de 
gemeenten om de aanzuigende werking op te kunnen vangen; 

• dat de gemeente kampt met ernstige financiële tekorten doordat het rijk een opschaling heeft 
verzonnen, die niet is doorgegaan, maar waardoor de gemeenten om volstrekt onbegrijpelijke 
redenen ieder jaar minder geld van het rijk krijgen; 

• de gemeenteraad van Zoetermeer een actiecomité genaamd ‘Raden in verzet’ heeft opgericht (zie 
ook https://nos.nl/l/2340626); 

 
Overwegende: 
 

• dat de gemeente Oudewater intussen op allerlei manieren heeft geprobeerd om de financiële 
tekorten op te vangen; 

• dat de mogelijkheden om kosten te reduceren of inkomsten te genereren inmiddels op raken; 

• dat wij als raadsleden onze verantwoordelijkheid moeten nemen en duidelijk tegen het rijk moeten 
zeggen: ‘genoeg is genoeg’; 

• dat noch de minister, noch de Tweede Kamer er na alle protestacties en noodkreten van de 
colleges, de wethouders van financiën, de provincie en de VNG er blijk van heeft gegeven dat 
begrepen is, dat de financiële nood veel te hoog is geworden; 

• dat inmiddels in veel gemeenten eenzelfde financiële noodsituatie is of gaat ontstaan; 

• dat het tijd is dat gemeenteraden hierover gezamenlijk een krachtig, niet mis te verstaan signaal in 
de richting van het rijk afgeven; 

 

 
Besluit om: 
 

1. Zich aan te sluiten bij het actiecomité ‘Raden in verzet’; 
2. Door het presidium van de gemeenteraad een contactpersoon aan te laten wijzen voor het 

actiecomité; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

 
Ondertekening en naam: 
 
 
M.J. Kruiswijk   R.A. van den Hoogen   J. Broere 
Fractie VVDenD66                  Fractie Onafhankelijken   Fractie CU/SGP 
                                    

https://nos.nl/l/2340626


 
De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van 16 juli 2020. 
 
Stemverhouding:  Fracties voor:     Fracties tegen: 
        
   ……………………………   …………………………. 
   
   …………………………...   …………………………. 
    
   …………………………...   …………………………. 
 
De griffier,     De voorzitter, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt                  W.G. Groeneweg 
 

 


