Beste griffie,
Vanuit Zoetermeer hebben raads- en commissieleden gedurende het reces
telefonisch contact gezocht met collega-raadsleden in heel Nederland. Dat is
niet in alle gevallen gelukt. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht en de bijlagen
door te sturen aan alle raadsleden van uw gemeente?
Alvast hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,

Actiecomité Raden in Verzet
Beste Collega-raadsleden,
Vanuit Zoetermeer hebben we geprobeerd om met zoveel mogelijk raads- en
commissieleden telefonisch contact op te nemen over onze actie Raden in
Verzet, voor meer structureel geld vanuit het Rijk. Dat is niet in alle gevallen
gelukt, vandaar dit bericht via uw griffie.
We zijn toe aan de eerste concrete actie. Samen met de VNG hebben we
gewerkt aan een motie die helpt om samen massa te maken om de financiële
positie van gemeenten te versterken. Die motie gaan we op 25 september aan
de ALV van de VNG voorleggen. We hopen dat u allemaal meedoet, zodat de
VNG ermee aan de slag kan.
In de bijlage treft u de motie aan. Behalve de motie sturen we ook een
handtekeningenformulier mee. Daarmee kan uw gemeente de motie medeindienen. Als u hierover een formeel raadsbesluit neemt dan graag een
ondertekening door de burgemeester en de griffier. Indien u het informeel
afspreekt met uw vertegenwoordiging bij de VNG kan ondertekend worden door
de burgemeester en de gemeentesecretaris. Gewoon wat het meest praktisch
is.
De ondertekening stuurt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk 20 september.
Dan zetten we uw gemeente bij de indieners en we zorgen ervoor dat de VNG
alle handtekeningen krijgt.

Natuurlijk is het ook zaak dat uw gemeente bij de digitale ALV aanwezig is en
vóór de motie stemt. Het is natuurlijk mogelijk dat uw gemeente niet meeindient, maar wel voor stemt. Daar zijn we blij mee, maar de impact is natuurlijk
het grootst als er echt veel indieners zijn.

Nadere informatie vindt u op www.zoetermeer.nl/radeninverzet.
Contactpersonen en raadsleden in uw gemeente kunnen zich aanmelden via:
https://docs.google.com/forms/d/1aLLrvWDCRkKq2fhCjJ7IsHpijXE910enNdOqtZ5s0x8/
edit
Daarmee bent u nog geen mede-indiener van de motie (handtekening van de
burgemeester is nodig) maar we houden u wel op de hoogte.
Raden in Verzet is een initiatief van de gemeente Zoetermeer. Alle fracties doen
mee.

Download hier de motie

Download hier het handtekening-formulier

Ons actiecomité bestaat uit
Marijke van der Meer
Vivianne van Yperen
David Weekenstroo

Heeft u vragen, laat het ons weten!

Ons motto is:
We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze
gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!

Vriendelijke groet,
Namens de Zoetermeerse Gemeenteraad
Actiecomité Raden in Verzet
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Ons mailadres is:
radeninverzet@gmail.com

