
 
 
 
  

 

 
  

 

MOTIE 
 

“13 fracties trekken samen de kar!” 
Agendapunt: 8.2 
 
Onderwerp: Geen nieuwe maatschappelijke voorzieningen/zorgaanbieders die zich 
hier vestigen of uitbreiden  

 
De raad van de gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op donderdag 7 november 2019 
 
De raad, 
 
gehoord de beraadslaging, 
 

- overwegende 
• dat de afbouw van Vlissingen centrumgemeente belangrijk is voor de ontwikkeling 

van onze gemeente; 
• de spreiding over de provincie van groot belang is; 
• dat onze gemeente klem zit tussen financiële tekorten en spanning binnen de 

samenwerkingsverbanden inclusief Gemeenschappelijke Regelingen; 
- van mening 

• dat onze gemeente op alle facetten van het sociaal domein voldoende sturing 
moet hebben; 

• dat om de forse tekorten te kunnen inperken concrete oplossingsrichtingen door 
onze gemeente een voorwaarde zijn; 

 
- stelt voor  

 
• dat het college onderzoekt of het juridisch mogelijk is om voorafgaand aan 

vestiging van nieuwe maatschappelijke voorzieningen/zorgaanbieders altijd 
onderzoek te doen naar nut en noodzaak alvorens vestiging toe te staan; 

• te onderzoeken of een andere inkoopstrategie hierbij ondersteunend kan zijn; 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Naam en ondertekening 
Partij Souburg-Ritthem - Rijnco-Jan Suurmond 
Sjaak Vermeulen – Linda Worm – Joanna Weijermans 



 

 
MOTIE 

 
 
 

 
“Met 13 partijen samen de noodklok luiden!” 
Agendapunt: 8.2 
 
Onderwerp: noodklok luiden bij alle Tweede Kamerfracties over de onbeheersbare financiële 
problemen rond de Jeugdzorg en Wmo 
 
 
De raad van de gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op donderdag 7 november 2019 
 
 
De raad, 
 
gehoord de beraadslaging, 
 

- overwegende 
• dat het Kabinet te weinig actief opereert in het dossier Jeugdzorg en Wmo; 
• forse tekorten verstikkend werken op de begroting van onze gemeente; 

- van mening; 
• dat de Rijksoverheid bij de decentralisatie 15% minder middelen meegaf; 
• dat er een forse groei is in het aantal zorgvragen; 
• dat er een forse groei is van de kosten bij het aantal zorgvragen; 
• dat het abonnementstarief een behoorlijk negatieve weeffout is van de 

Rijksoverheid;  
• er steeds meer ouderen komen met een zorgvraag; 

 
 
 

- stelt voor  
 

• als gemeenteraad een brief te sturen aan alle Tweede Kamerfracties met daarin 
het verzoek om op korte termijn aan te dringen op het oplossen van het 
onbeheersbare dossier van Jeugdzorg en Wmo 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Naam en ondertekening 
Partij Souburg-Ritthem - Rijnco-Jan Suurmond 
Sjaak Vermeulen – Linda Worm – Joanna Weijermans 

 


