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Fractie Noord-Bevelands Belang (NBB) 

Betreft : Motie : Raad van 26 mei 2011. 

GEMEENTE HËLLENDOORN 
Bchand.: T 'V&OJO^S 

30 HEI 2011 

A /t> Stuk iTretw.: I^Aft-Q tT- ] -Übu 
Werknr.. 
Kopie aan: 'i>W/jèT , l ' k ^ 
Archief«/ N. reekslAtWetïïT 

Onderwerp: Bestuursakkoord tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) en het Rijk. 

De fractie kennis genomen hebbende van de inhoud en discussies over het 
bovengenoemd bestuursakkoord : 

- Kennis genomen hebbende van o.a. de voorgestelde decentralisatie van 
Rijkstaken richting o.a. de gemeenten zonder dat hierbij de benodigde gelden 
worden vrijgemaakt. En waarbij het Rijk uitgaat van een efficiency korting 
richting o.a. de gemeenten: 

- Spreekt haar zorg uit voor deze onvoldoende financiering en de overheveling 
van Rijkstaken die door sommigen worden gezien als regelrechte Rijks-
bezuinigingen die ten laste worden gebracht van o.a. de gemeenten en daarmee 
richting onze gemeentelijke inwoners: 

- Constaterende zonder uitputtend te zijn dat niet alleen grote gemeenten als 
Amsterdam, Eindhoven, Maastricht maar ook kleinere gemeenten als 
Smallingerland en Oosterhout alsmede de provincies Noord-Holland, Friesland 
en Flevoland en koepel organisaties van Sociale Werkplaatsen, de Vereniging 
van Mantelzorgers en de Vereniging van Gehandicapten alsook de 
Vakbeweging FNV zich uitspreken tegen dit akkoord alsook Divosa (Koepel 
directeuren van de Sociale Diensten): 

- Stelt voor dat ook de gemeente Noord-Beveland zich uitspreek tegen het 
bestuursakkoord. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie Noord-Bevelands Belang (NBB) 

Diny Fresco-Markman^ 

Pim Sehe: 



Unaniem aangenomen: 

De fractie van de VVD, D.P. Hage, ' 

De fractie van het CDA, A.P.L.M. Slenter-Jamar, 

De fractie van de Pvda, RJ.F. Meuldük? 

De fractie vande SGP, C. v.dWoestijne, 
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Geachte collega's 

Hierbij ontvangt u een motie over het Bestuursakkoord VNG, zoals deze donderdagavond jl. door onze 
gemeenteraad werd aangenomen, met het verzoek deze ter kennis van uw raad te brengen. 
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Met vriendelijke groet, 
Kees Poortvliet 
raadsgriffier gemeente Noord-Beveland 

Gemeente Noord-Beveland 

Voorstraat 31 
4491 EV Wissenkerke 
Tel. 0113 377 377 
Twitter: @Gem_NrdBeveland 
www.noord~beveland.nl 
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