
 

 

 

De gemeenteraad van West Betuwe in vergadering bijeen op 25 mei 2021 
 

Gehoord de beraadslagingen,  

Besluit: 
 

De motie Zonder geld geen gemeenten van de gemeente Zoetermeer 
(zie de bijlage) met het dictum: 

 
Draagt het bestuur van de VNG op 
 
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  

o 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, 
o dat wordt geregeld 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: 
 

I. 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), 

II. 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, 
III. 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): 
 niet langer schatkistbankieren 

 stoppen met de uitvoering van de inburgeringswet 
 niet verder invoeren van de omgevingswet, waar mogelijk terugdraaien 
 geen begrotingen meer indienen bij de provincie 
 alle niet urgente jeugdzorg opschorten voor zover de kosten uitstijgen 

boven het beschikbare budget, 
 niet meewerken aan bouwplannen van het Rijk voor meer woningen 

 niet meer handhaven op zaken waarvan de boetes naar de rijkskas gaan 
 Wmo-voorzieningen niet meer verstrekken aan inwoners van wie de 

gemeente denkt dat zij het zelf kunnen betalen 
 niet meer meewerken aan de energietransitie 

 niet meewerken aan Wet open overheid 
 stoppen met het onderbrengen van statushouders 
 niet meewerken aan bestemmingsplanwijzigingen op verzoek van het Rijk 

(bv bij rijkswegen) 
 alle rekeningen voor urgente jeugdzorg niet betalen, maar naar het Rijk 

sturen ter betaling 
 geen cijfers meer leveren voor het CBS 
 verstrekking van Wmo-voorzieningen opschorten voor zover de kosten 

uitstijgen boven het beschikbare budget (budget 2018 vóór 
abonnementstarief) 



 

 

 niet meer meewerken aan de opvang van asielzoekers in AZC’s 

 onderhoud van alle schoolgebouwen wordt uitgesteld, etc. 

 
 

mede in te dienen op de ALV van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten op 16 juni 2021,  

 
En gaat over tot de orde van de dag, 

 
 

 

Dorpsbelangen West Betuwe Léon van Dun 

  

  

  

  

 

 
 


