
 
Van:  
Verzonden: vrijdag 18 september 2020 15:35 

Aan:  

Onderwerp: Motie Raden in verzet - gemeente Middelburg 

 

Goedemiddag, 

 

Gisterenavond is tijdens de raadvergadering bijgaande motie aangenomen met daarbij het verzoek deze 

motie met u te delen. Zie bijlage. 

 

Besluit; 
20. Motie GroenLinks, PvdA, LPM, SP en Fractie Onderdijk over Raden in verzet (20-125) 

De fracties van GroenLinks, PvdA, LPM, SP en Fractie Onderdijk hebben een motie (20.m.1) ingediend. 

De fracties verzoeken het college; 

1. Dat de gemeente Middelburg de oproep van Zoetermeer tot landelijk protest van gemeenten 

    tegen de beperkte rijksmiddelen steunt; 

2. Op de ALV van de VNG van 25 september a.s. de motie ‘Gemeenten hebben acuut meer 

    structureel geld nodig’ mede in te dienen. 

Verzoekt de griffie: 3. Deze motie te delen met de gemeenteraden van Zoetermeer en de Leidse 

Regio. 

Deze motie is met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. 

De fracties CDA, PvdA, SP, Fractie Onderdijk, D66, ChristenUnie, VVD, GroenLinks en LPM hebben 

voor en de fractie SGP heeft tegen gestemd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 

 

 
 
Gemeente Middelburg 
Wijk en Bestuur 
Postbus 6000 
4330 LA Middelburg 
www.middelburg.nl 

 

 

http://www.middelburg.nl/
http://www.middelburg.nl/


 

 

MOTIE 

art. 36 RvO  

 

Voorstel nummer 20-125 / agendapunt 20.m.1 

 

Onderwerp: Actie Zoetermeer tekorten rijksmiddelen voor gemeenten (Raden in verzet) 

 

De raad van de gemeente Middelburg in een vergadering bijeen op 17 september 2020 

 

De raad, 

 

gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat: 

1. De gemeente Middelburg zoals veel gemeenten jaarlijks moeite heeft om een sluitende begroting en 

jaarrekening op te leveren; 

2. De gemeenteraad van Zoetermeer alle Nederlandse gemeenteraden oproept om zich bij een initiatief 

tot protest aan te sluiten tegen tekorten in gemeentebudgetten; 

 

Van mening dat: 

3. De middelen die gemeenten van de rijksoverheid krijgen, niet toereikend zijn om de steeds zwaarder 

wordende taken van de gemeente naar behoren uit te voeren; 

4. Middelburg inmiddels de financiën op orde moet brengen onder toezicht van de Provincie Zeeland, 

hierbij gehinderd door kortingen en onderbestedingen van rijkswege; 

5. Enkele andere gemeenten zich reeds bij het initiatief uit Zoetermeer hebben aangesloten; 

 

 

Verzoekt het college: 

1. Dat de gemeente Middelburg de oproep van Zoetermeer tot landelijk protest van gemeenten tegen de 

beperkte rijksmiddelen steunt; 

2. Op de ALV van de VNG van 25 september a.s. de motie ‘Gemeenten hebben acuut meer structureel 

geld nodig’ mede in te dienen;  

 

Verzoekt de griffie: 

3. Deze motie te delen met de gemeenteraden van Zoetermeer en de Leidse Regio; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fracties van 

 

GroenLinks,   PvdA,   LPM,  SP,  Fractie Onderdijk, 

 

 

Leny van den Heuvel Jeroen Louws Wim Steketee Huib Ghijsen Hilde Onderdijk 

 

 


