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Sent:
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To:
vnhg
Cc:
Subject: Gezamenlijke brievenactie VNG voor AO gemeentefinanciën op 2 juli

Beste colleges van B en W in Noord-Holland,
Hierbij ontvangt u een oproep van het bestuur van de VNG over een gezamenlijke brievenactie van gemeentebesturen gericht op het AO van
de Tweede Kamer over de financiële positie van gemeenten op 2 juli a.s.
Nijman, Ben
ambtelijk secretaris VNHG
0648133067

https://twitter.com/
https://www.vnhg.info

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Arco Hofland
Verzonden: woensdag 17 juni 2020
Onderwerp: Gezamenlijke brievenactie VNG voor AO gemeentefinanciën op 2 juli

Beste voorzitters en secretarissen provinciale afdelingen,
Op 2 juli vindt een voor gemeenten belangrijk Algemeen Overleg in de
Tweede Kamer plaats over de financiële positie van gemeenten. In
aanloop naar dit AO vraagt de VNG aan gemeenten om brieven te sturen
aan de ministers van BZK en Financiën. Deze brievenactie wordt
uitgezet via de gemeentenetwerken (G4, G40, M50 en P10), de
provinciale afdelingen en de VNG-commissies.
Ik wil jullie hierbij vragen om deze actie binnen jullie eigen
afdeling verder te verspreiden en daarnaast om zelf vanuit de eigen
gemeente een brief te sturen. Het is belangrijk om nu duidelijk te
maken aan Kamer en Kabinet wat de financiële positie van gemeenten
is.
Toelichting:
De afgelopen tijd hebben een aantal gemeenten en provinciale
afdelingen al een brandbrief gestuurd naar het kabinet om aan te
geven dat de financiële nood hoog is. Het zou een mooi signaal zijn
als het kabinet (BZK en Financiën) en de leden van de vaste
Kamercommissie in brieven vanuit gemeenten beter inzicht krijgen in
de problemen die in die gemeenten financieel spelen, hoe groot die
problemen (in bedrag) zijn en wat de mogelijke gevolgen zijn voor de
inwoners. Met concrete en tastbare voorbeelden.
Daarom het verzoek om op korte termijn een brief te sturen aan de
ministers van BZK en Financiën. De brieven kunnen gericht worden aan
het Ministerie BZK, tav Minister drs K. Ollongren, Postbus 20011,
2500 EA Den Haag en aan het Ministerie van Financiën, tav Minister
drs. W. Hoekstra, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.

Voorafgaand aan het debat in de Kamer willen we de leden van de vaste
Kamercommissie de verzameling van deze brieven (in boekvorm)
aanbieden. Het verzoek is daarom om deze brieven, ook brieven die al
eerder verstuurd zijn, naar de VNG door te sturen, zodat deze tijdig
gebundeld kunnen worden. Dit kan in afschrift aan
Angela.deJong@VNG.nl.
Met dank voor jullie medewerking en met vriendelijke groet,
Arco Hofland,
Portefeuillehouder provinciale afdelingen VNG bestuur.

