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Van: "Bogaerde, Hans van den" <H.vandenBogaerde@gemeentelangedijk.nl> 
Aan: "AGRIFFIER" <A_GRIFFIER@gemeentelangedijk.nl> 
Datum: 25-5-2011 14:17 
Onderwerp: motie inzake Bestuursakkoord VNG - kabinet 
CC: "Cornelisse, Hans" <J.Cornelisse@gemeentelangedijk.nl>, "As, E.M. van " 

<ericavanas@quicknet.nl>, "Bakkum, J.T." <jorritbakkum@quicknet.nl>, "Beek. W. van" 
<w.van.beekl@hetnet.nl>, "Boonstra, D." <d.boonstra@quicknet.nl>, "Buis, A.J.L." 
<tonenjokebuis@quicknet.nl>, "Duijs, A.W." <aadduijs@hotmail.com>, "Fintelman, B.J.N." 
<b.fintelman@planet.nl>, "Graaf, H. de" <hansdegraaf@hetnet.nl>, "Groen, A.T." 
<lindegroen@quicknet.nl>, "Kloosterboer, A.E." <annelieskloosterboer@xs4all.nl>, "Koning-
Hoeve, W." <wkoninghoeve@kpnmail.nl>, "Kuil, M.C.E." <marion.kuil@zonnet.nl>, 
"Kuilman, P.C." <pc.kuilman@quicknet.nl>, "Langedijk, G.P." <gejala@quicknet.nl>, 
"Nijman, G.J.E." <gje.nijman@quicknet.nl>, "Rijcke-Houkes, E.A. de" 
<elly.de.rijcke@quicknet.nl>, "Visser, J.D." <wietse.joke@quicknet.nl>, "Wel, N.J. van der " 
<n.j.vanderwel@gmail.com>, "Westerkamp, F. " <fwesterkamp@veiligheidsregio-nhn.nl>, 
"Westerkamp, F. " <nimayo@quicknet.nl>, "Wiersma, T. " <tinekewiersma@planet.nl>, 
"Zwart, N." <klaas.zwart@tatasteel.com>, "Zwart, N. " <klaas.zwart@kpnplanet.nl>, "Ali, H." 
<hiran-sh@hotmail.com>, "Bakker, S.I. " <sibakker@quicknet.nl>, "Balder, K.W. " 
<klbalder@concepts.nl>, "Boots, P.A." <pboots.wd@gmail.com>, "Bos, L.J." 
<leo.bos@quicknet.nl>, "Dekker, W.P." <wim.dekker@quicknet.nl>, "Deurloo-van der Plas, 
A.A. " <adrideurloo@gmail.com>, "Dongen, J.A. van " <dongen@quicknet.nl>, "Esch, 
J.A.J.G.M. van" <jefvanesch@kpnplanet.nl>, "Fouraschen, K.J.H." 
<kfouraschen@gmail.com>, "Glas, A.E." <glas0208@planet.nl>, "Groot, B.J." 
<bettygrande@hotmail.com>, "Gunnink, J.W." <j.wgunnink@quicknet.nl>, "Gunst, E.J.A." 
<ellengunst@gmail.com>, "Haan, A.N.J. de" <dehaan.annette@gmail.com>, "Hofman, J.A." 
<jahofman@planet.nl>, "Jong, E. de" <dejjong@quicknet.nl>, "Kaan, E.IJ." 
<kaanerik@hotmail.com>, "Kamper, G.J.F." <gjf.kamper@kpnplanet.nl>, "Kleef, P.J.M, van " 
<pjm.van.kleef@quicknet.nl>, "Korver, T.M." <d.korver@quicknet.nl>, "Reijven, M.L." 
<marcel.reijven@gmail.com>, "Rikxoort-Barelds, W.G. van " 
<wilma.van.rikxoort@quicknet.nl>, "Roquas, M.F." <mfroquas@hotmail.com>, "Ruiten, 
G.F." <f.ruiten@gmail.com>, "Schoenmaker, DJ." <d.schoenmaker@quicknet.nl>, 
"Verhagen, J.I." <ji.verhagen@quicknet.nl>, "Vogels, J.M.J.E." <j.vogels@quicknet.nl>, 
"Wagenaar, R.J." <rj.wagenaar@quicknet.nl>, "Wonderen, S.J. van " 
<s.j.van.wonderen@planet.nl>, "Zandbergen, C.M.M." <tiny.zandbergen@kpnplanet.nl>, 
"Zuurbier, N.J." <niek.co@quicknet.nl> 

Bijlagen: motie Bestuursakkoord Langedijtpdf 

Aan: de griffier 

Geachte collega, 

Hierbij ontvangt u een motie over het Bestuursakkoord, zoals deze gisteravond door onze gemeenteraad werd 
aangenomen, met het verzoek deze ter kennis van uw raad te brengen. 

Met vriendelijke groet, 

J, (Hans) van den Bogaerd 
9 +31 (0)228 334807 - 0810588080 

Z<."<..'.«:. tassgrdijk 
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Zuid Scharwoude, 23 mei 2#11 

Motie 

Betreft: Bestuursakkoord VNG en kabinet 

De raad van de gemeente Langedijk op 24 mei 2011 in vergadering bijeen 

kennis genomen hebbend van het bestuursakkoord tussen de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kabinet over o.a. de decentralisatie van 
onder andere de jeugdzorg, de AWBZ, de regeling Werken naar vermogen en 
Wajong 

Constateert dat: 
- bij de overheveling van taken en bevoegdheden naar de lokale 

overheden zoals die in het Bestuursakkoord worden genoemd een 
bezuinigingen op genoemde regelingen ad €2 miljard wordt 
gerealiseerd, 

- bij het ontbreken van voldoende financiële middelen voor de lokale 
overheden de uitvoering van de in het Bestuursakkoord genoemde taken 
door de gemeente Langedijk niet uitvoerbaar is, 

a. roept het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Langedijk op het voorliggende Bestuursakkoord tussen VNG en Kabinet te 
verwerpen 

b. verzoekt de Griffie een afschrift van deze motie aan de raden van de andere 
gemeenten en aan de leden van de Tweede Kamer toe te sturen 

Gaat over tot de orde van de dag, 

Ingediend door 

GroenLinks 

Christenunie 

Hart voor Langedijk/D66 

CDA 

Erica van 

Dirk! 

<j3tt£job^ 
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Willemien Koning 


