
 
 

Raadsvergadering 22 en 25 juni 2020 
 
 
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in over het op 
de agenda opgenomen onderwerp ‘Perspectiefnota 2021-2024, Investeringsplan 2021-2024 en 1e 
Bestuursrapportage 2020’. 
 
gehoord: 

- De beraadslagingen over dit onderwerp in de raadsvergadering van 22 juni en 25 juni 2020; 
 
overwegende dat: 

- De stijging van de kosten van Jeugdzorg en WMO zonder extra structurele financiële middelen 
van het Rijk een onverteerbare claim op de gemeentelijke financiën legt; 

- De financiële situatie van veel gemeenten in Nederland steeds verder onder druk komt door een 
toenemend aantal taken vanuit de Rijksoverheid met vaak ook ontoereikende budgetten of 
opgelegde verantwoordelijkheden zoals een abonnementstarief in de Wmo met zeer beperkte 
bijsturingsmogelijkheden en veel extra kosten; 

- Vergoedingen voor gedelegeerde taken vanuit het Rijk naar gemeenten meer in 
overeenstemming moeten zijn met elkaar; 

- Daarnaast dreigt de oplopende opschalingskorting en de herijking van het gemeentefonds voor 
vele kleinere en middelgrote gemeenten opnieuw te leiden tot een forse financiële tegenvaller. 
Terwijl alle gemeenten juist aan de lat staan om uitvoering te geven aan uitdagingen als de 
omgevingswet, energietransitie, transformatie sociaal domein, beschermd wonen en inburgering; 

- Juist in een crisis moeten inwoners, initiatiefnemers en ondernemers kunnen vertrouwen op hun 
gemeente, voor hulp en ondersteuning waar nodig, aanwezigheid van belangrijke lokale 
voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid en het welzijn van mensen, en om de lokale 
economie en banen te beschermen; 

- Andere gemeentelijke taken hierdoor zwaar onder druk komen te staan; 
- We echt het signaal moeten geven tot hier en niet verder; 
- De Tweede Kamer op 2 juli debatteert over de financiële bijdrage vanuit het Rijk naar de 

gemeenten. 
 
spreekt uit dat: 
    -  De gemeenteraad van Dalfsen zich aansluit bij het initiatief #StopLokaleBezuinigingen. 
 
verzoekt het college:  
    -  Het aansluiten van de gemeenteraad bij het initiatief Stoplokalebezuinigingen actief onder de  
  aandacht te brengen van regiogemeenten, VNG, de pers en de landelijke politiek. 
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