
 
Motie vreemd orde aan de dag  
Brief Raden in Verzet aan kabinetsformateur  
 
De gemeenteraad van West Betuwe in vergadering bijeen op 8 juli 2021 
 
Constaterende dat: 
 
Na bijna een jaar actievoeren de grote structurele financiële problemen van de gemeenten 
nog steeds niet zijn opgelost;  
 

Verzoekt de Gemeenteraad: 

De brief van Raden in Verzet van juli 2021 t.b.v. de kabinetsformatie (zie bijlage) voor 16 juli 
2021 mede te ondertekenen en de Griffie voor tijdige afhandeling te laten zorgdragen. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

 
Dorpsbelangen West Betuwe Léon van Dun 

PvdA Richard Hoogveld 

D66 Rita Boer Rookhuiszen-de Joode 

  

  

 

 
  



Toelichting 

Brief t.b.v. de kabinetsformatie 

Het is duidelijk dat we van het huidige demissionaire kabinet niet veel meer kunnen 
verwachten, dus alle hoop is gevestigd op de kabinetsformatie. Raden in Verzet wil half juli de 
brief - zoals in de bijlage als .pdf bijgevoegd - sturen naar de informateur of de formateur. 

Aan de brief wil men van zoveel mogelijk gemeenten een A4 toevoegen zoals die van de 
gemeente Zoetermeer, zie bijlage .pdf Bijdrage Zoetermeer. 

Reactie van Raden in Verzet op brief Blokhuis (april 2021); 
 
Staatssecretaris Blokhuis heeft per brief aan de Tweede Kamer 631 miljoen extra voor de 
jeugdzorg in 2021 toegezegd. Als je vlug kijkt lijkt het net of de 1,7 miljard die gemeenten 
structureel tekortkomen op de jeugdzorg daarmee deels wordt opgelost (samen met de 300 
miljoen die eerder zijn toegezegd), maar dat is nog helemaal niet zeker. 
Er wordt 120 miljoen bestemd voor tijdelijke uitbreiding van de crisiscapaciteit, voor 
vereenvoudiging van de jeugdbescherming, voor nationale ondersteuning, voor het 
ombouwen van instellingen en voor kleinere leefgroepen. Een deel gaat direct naar de 
instellingen en een deel naar de gemeenten voor extra werk! Dus daarmee worden de 
huidige tekorten niet opgelost. 
 
Van de overige (613-120=) 493 miljoen weten we dat het in het gemeentefonds komt. Voor 
255 miljoen daarvan zijn er tussen VNG en Rijk afspraken gemaakt over meer inzet. Uit de 
uitwerking zal moeten blijken of het kan helpen om de 1,7 miljard voor 2021 te verlagen of 
dat het vooral extra werk vergoed. Wij hopen dat de overige 238 miljoen daadwerkelijk helpt 
voor het oplossen van het tekort voor dit jaar, maar in de brief aan de Tweede Kamer van 
Blokhuis lijkt het erop dat een deel ook bedoeld is voor andere dingen zoals corona (wat dus 
niets te maken heeft met de tekorten die uit het AEF-onderzoek zijn gebleken). 
 
Groot probleem blijft: in 2021 hebben we wellicht wat meer, wellicht wat minder 
compensatie voor de tekorten in de jeugdzorg, (en dan hebben we het nog niet over Wmo, 
opschalingskorting etc.) maar voor 2022 is er nog niets geregeld!  
 
De gemeenten worden gedwongen om bovenop alle enorme bezuinigingen die al zijn 
doorgevoerd nog verder te bezuinigen of de begroting niet sluitend in te dienen! 
Conclusie: voor schrijnende jeugdzorg een tijdelijke oplossing, voor de gemeenten nog veel te 
weinig soelaas. 
 


