
 
 

          
 
 
 
 Motie Adhesiebrief Raden in Verzet, deelname SV 
 
 
 
 
Motie: 
Reg. Nr. M. 19.1 
 
Agendapunt: 19. Motie jaarstukken 2020 
 
Onderwerp: adhesiebrief Raden in Verzet 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 6 juli 2021, gehoord hebbende de 
beraadslaging, 
 

overwegende dat:  

• raden in Verzet een oproep heeft gedaan om zoveel mogelijk gemeenten aan te laten sluiten bij de 
brief aan de (in)formateur van ten behoeve van de Kabinetsformatie; 

• de brief het nieuw te vormen Kabinet een scherp signaal wil afgeven dat herstel van de financiële 
positie van gemeenten noodzakelijk is; 

• het vet op de botten er af is; 
• het college tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse gemeenten 

van 16 juni jl. de motie “Zonder geld geen gemeenten” gesteund heeft; 

draagt het college op: 

om namens de gemeenteraad van Stichtse Vecht een adhesiebrief op te stellen en deze voor 16 juli, na 
schriftelijke consultatie bij de fracties,  in te dienen bij Raden in Verzet; 

en gaat over tot de orde van de dag, 

 

Riëtte Habes  Ron Druppers  Mieke Hoek 

Samen SV  Lokaal Liberaal  Het Vechtse Verbond 

 

 

 

  



Toelichting de brief zou de volgende tekst kunnen bevatten: 

 

Gemeenteraad Stichtse Vecht 

De gemeenteraad van Stichtse Vecht is medeondertekenaar van de brief t.b.v. de Kabinetsformatie. 

 

Wij vullen graag aan: in Stichtse Vecht is op vele zaken fors op snoei ingezet, zodat we de begrotingen 
sluitend konden houden. In de afgelopen jaren voerde de gemeente - ten tijde van hoogconjunctuur - reeds 
vele bezuinigingen door. Bijvoorbeeld heeft de raad de afgelopen jaren het mantelzorgcompliment volledig 
wegbezuinigd. En de gemeenteraad is nu voornemens om op welzijn 165.000 euro te bezuinigen en de 
subsidie niet te indexeren. Dit betekent o.a. dat we enkel nog de zeer kwetsbare doelgroepen kunnen 
ondersteunen en de reguliere ontmoetingen aan burgers zelf overlaten; dat we de maatschappelijke stage 
voor jongeren en de beursvloer niet langer financieel kunnen blijven ondersteunen. Het betekent ook dat we 
bezuinigd hebben op onderhoud van wegen en onderhoud van sportlocaties en deze eigenlijk 
onverantwoord lang hebben uitgesteld. Dat we om de begroting sluitend te houden ook overgaan tot het 
verhogen van toegangsprijzen van het voor velen zo geliefde zwembad 't Kikkerfort. Het heeft ook betekend 
dat we zoveel mogelijk vastgoed afstoten en een beperkte vastgoedportefeuille overhouden. Kortom we 
zetten alles op alles in om te voorkomen dat we de burgers nog zwaarder moeten belasten, maar er zit geen 
enkel vet meer op de botten. De gemeenteraad zal dan ook bij de jaarstukken het besluit nemen om in te 
teren op reserves, met alle risico's van dien. Kortom het water staat ons na aan de lippen. Dit valt bewoners 
niet meer uit te leggen! 

 

 

Gemeenteraad Stichtse Vecht 
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