
10b. Motie Zoetermeer “Zonder geld geen gemeenten” 
Bijlage bij ledenbrief 19 mei 2021: “Uitnodiging ALV 16 juni 2021” 

Toelichting 

De door de gemeente Zoetermeer ingediende motie “Zonder geld geen gemeenten” is een initiatief van 

de Raden in Verzet. In de bijlage vindt u de volledige motie. Het bestuur stelt u in zijn preadvies voor 

om de motie over te nemen.  

Samenvatting en preadvies motie Zoetermeer c.s. “Zonder geld geen gemeenten” 

Strekking van de motie 

Draagt het bestuur op om indien: 

a) Voor de jaren 2021 en 2022 er geen extra middelen van het Rijk komen om de tekorten –

van de jeugdzorg (1,7 miljard per jaar) plus de andere tekorten die de VNG inmiddels heeft

onderkend zoals o.a. veroorzaakt door de aanzuigende werking van de Wmo – terug te

dringen, en

b) Bij de kabinetsformatie niet daadwerkelijk wordt geregeld:

- dat de gemeenten structureel over voldoende middelen kunnen beschikken via het

gemeentefonds, en dat de gemeenten sturingsmogelijkheden en bevoegdheden krijgen

die bij hun taken en verantwoordelijkheden passen,

- dat gemeenten nooit meer in een situatie terecht kunnen komen waarbij wel de taken,

maar niet de middelen bij de gemeenten terecht komen.

Over te gaan tot de volgende maatregelen, waarbij het bestuur de ruimte krijgt om op basis van de 

actualiteit naar bevind van zaken te handelen: 

1. Indien het gestelde onder a) in het najaar van 2021 niet is geregeld niet meer met het kabinet

te overleggen over nieuw beleid (en voor de ALV in het najaar met een nader voorstel te

komen),

2. Indien het gestelde onder a) en b) niet is geregeld voor het einde van het jaar, alle overleggen

tussen VNG en Rijk op te schorten, dus ook al het reguliere overleg over al lopende zaken,

3. Indien het gestelde onder a) en b) in het voorjaar van 2022 niet heeft geresulteerd in én

voldoende geld én aandacht van de regering en de Tweede Kamer, dan over te gaan op het

‘teruggeven’, niet uitvoeren en niet meer aanpakken van nieuwe taken, zoals bijvoorbeeld …

(volgorde nog nader te bepalen op voorstel van de VNG in de ALV van juni 2022).

Preadvies VNG-bestuur: overnemen 

Toelichting bij het preadvies 

Het bestuur stelt vast dat de overwegingen in de motie volledig in lijn zijn met de op 12 februari jl. 

unaniem door de ALV aangenomen resolutie met de VNG-inzet voor de kabinetsformatie “Herstel van 

bestuurlijk en financieel vertrouwen”. Ook de in het dictum van de motie genoemde scenario’s voor het 

mogelijke aanbod van het kabinet en de daarop passende reactie van de VNG zijn herkenbaar. Het 

bestuur ziet de motie als ondersteunend aan de strategie van de VNG-inzet.  

Gelet op de grote onvoorspelbaarheid van het proces van de kabinetsformatie, is het van belang dat 

het bestuur c.q. de onderhandelingsdelegatie steeds in staat is om te reageren op basis van de 

actualiteit om de beste inschatting te maken en naar bevind van zaken te handelen. Het bestuur 
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constateert dat de motie het bestuur expliciet deze ruimte geeft. De VNG zal steeds in de geest van de 

motie handelen en verantwoording afleggen over de gemaakte keuzes. Ook zal de VNG bij mogelijke 

escalaties gemeenten betrekken.  


