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Raden in Verzet 
 
Begin maart 2022 

 
 

 
 

 
 

 
 

Beste collega raadsleden, 
 

We zitten allemaal klaar voor de verkiezingen! We wensen iedereen natuurlijk 

veel succes! 
 

We wensen alle nieuwe raden niet alleen veel succes maar ook sterkte! Het is 
namelijk nog helemaal niet duidelijk of we voor de komende jaren voldoende 

kunnen doen voor onze gemeenten. Helaas is de bijeenkomst van de VNG voor 
februari dit jaar toch weer op het laatste moment uitgesteld, en vooralsnog 

hebben we geen signalen dat het de goede kant uit gaat met het gemeente-
fonds.  

 
De zorgen over de Jeugdzorg zijn alleen maar groter geworden, de opscha-

lingskorting is nog steeds niet van tafel, en ook de tekorten in de Wmo worden 
vooralsnog alleen maar groter. En dan hebben we het nog niet over de herij-

king en de energietransitie waarover we van verschillende gemeenten moties 
kregen. 

 

Verkiezingen betekenen ook dat wij nog niet weten of en op welke manier we 
verder gaan met Raden in Verzet. Het zal afhangen van de samenstelling van 

onze gemeenteraad, én van de berichten die we vanuit het rijk en vanuit de 
VNG krijgen.  

 
In deze periode heeft Zoetermeer vanuit onze raad steeds het verzet aange-

wakkerd. We kijken terug op verschillende moties bij de VNG met wisselend 
succes, op een inspirerend digitaal congres, op allerlei acties richting het rijk 

waarop we vanuit de Tweede Kamer, teleurstellend genoeg, geen enkele reac-
tie kregen (van niet één kamerlid) en waarbij het heel lastig is gebleken om 

aandacht te krijgen van de landelijke pers. 
 

Recentelijk is gebleken dat het bij de NRC serieus begint te dagen dat zich een 
stille financiële ramp in gemeenteland afspeelt. Zij besteden daar aandacht 

aan in de krant maar ook in de podcast Lokale Zaken. Dat is natuurlijk heel po-

sitief! Dit soort aandacht is nodig. Waarbij we aantekenen dat het op dit mo-
ment allemaal een beetje ondersneeuwt door de terechte zorgen over Oekra-

ine.  
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Wellicht dat we eind april, begin mei met nadere berichten komen. We zijn ook 

heel benieuwd of er na de verkiezingen raden zijn die ook een rol willen spelen 
bij Raden in Verzet. Aangezien we nu allemaal ervaring hebben met digitaal 

vergaderen is dat best te organiseren. 
 

Iedereen die zich tot nu toe heeft ingezet voor Raden in Verzet – met meeden-
ken, moties aannemen in de eigen raad, twitterfilmpjes maken etc. etc. dan-

ken we hartelijk. Het is nog niet gelukt om de financiën op orde te krijgen, 
maar het bewustzijn bij veel raden en bij de VNG dat er echt wat moet veran-

deren is wel groter geworden! 
 

Tot slot nog twee belangrijke ontwikkelingen: 
 

Het advies Elzinga over de verhoudingen tussen rijk en decentraal bestuur: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/12/28/naar-

nieuwe-vormen-van-decentraal-bestuur 

 
Motie aangenomen in de Eerste Kamer om niet te korten op de jeugdzorg: 

https://www.eerstekamer.nl/motiedossier/35788_f_motie_rosenmoller 
 

 
Contact 

 
Ons actiecomité bestond deze periode uit  

 
Marijke van der Meer 06 22 24 10 96 

Vivianne van Yperen 06 30 90 13 07 
David Weekenstroo 06 36 27 43 05 

 
Ons mailadres: 

radeninverzet@gmail.com 

 
Onze website: 

www.zoetermeer.nl/radeninverzet 
 

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