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Pia Teeuwen

Van: Raden in Verzet <petersmitskam@raadzoetermeer.nl>

Verzonden: donderdag 15 april 2021 18:18

Aan: Griffie-Hillegom

Onderwerp: Raden in Verzet, voortgangsnotitie 15 april 2021

Zet hier een korte, pakkende omschrijving van uw 

nieuwsbrief. 
 

Bekijk de webversie

 

   

Voortgangsnotitie 15 april 2021 
  

   

  

   

   

   

15 april 2021 
  

Beste griffies,  

  

Wilt u dit bericht aub doorgeleiden aan uw raadsleden? 

Alvast hartelijk bedankt! 
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- - - 

  

  

Beste raadsleden, en andere meelezenden, 

  

We gaan aanstaande dinsdag starten met de twitteractie om aan ‘Den Haag’ – leden van de 

Tweede kamer en leden van het Kabinet - duidelijk te maken dat de gemeenten in financiële 

nood verkeren en dat dat direct effect heeft op onze bewoners. 

  

We twitteren 4 dagen in de week, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag een filmpje. 

  

Dinsdag 20 april, filmpje 1 

Woensdag 21 april, filmpje 2 

Donderdag 22 april, filmpje 3 

Vrijdag 23 april, filmpje 4 

  

Dinsdag 27 april, filmpje 5 

en zo verder tot de filmpjes op zijn. Wij hopen dat we het 4 weken of nog langer kunnen 

volhouden, maar het is nog niet duidelijk of we daar genoeg filmpjes voor hebben. 

  

Er komen nog steeds filmpjes binnen en wie er zelf een wil maken in zijn eigen gemeente is van 

harte welkom! 

  

De actie start vanaf het twitteraccount van Raden in Verzet: @in_verzet. Die worden door 

verspreiders doorgetwitterd naar alle politici. De coördinatie wordt verzorgd door de 

rayonhoofden. Op die manier zorgen we ervoor dat alle politici met een twitteraccount worden 

betrokken bij de actie. We kunnen nog verspreiders gebruiken! 

  

In de actietwitters vermelden we steeds #radeninverzet en #gemeenteninnood en daarmee kan 

iedereen die dit leest dus helpen om de twitteractie te laten slagen! Zorg voor retweets! Zorg 

ervoor dat de collega’s ook helpen. Dus zoek op #radeninverzet of op #gemeenteninnood en 

retweet zo veel mogelijk naar alle politici in Den Haag. 

  

Dringend verzoek om het zonder scheldwoorden en dergelijke te doen. We willen de nood 

onder de aandacht brengen, géén ruzie maken of iemand kwaad maken. 

  

De doelstellingen van onze actie zijn: 

• Genoeg compensatie voor de gigantische kosten van de jeugdzorg, totdat we betere 

wetgeving hebben en er maatregelen zijn om de kosten te beheersen. Jeugd die hulp nodig 

heeft, moet hulp krijgen! 

• Genoeg compensatie voor de effecten van het abonnementstarief Wmo en voldoende 

middelen om de Wmo overeind te houden bij toenemende vergrijzing. 

• Afschaffen van de opschalingskorting. De verhoging is nu stilgelegd voor twee jaar, maar 

het moet helemaal van tafel zodat de gemeenten weer lucht krijgen om keuzes te maken. 

• De herijking moet snel worden afgehandeld, met daarbij een grotere koek zodat gemeenten 

er niet op achteruit gaan. 
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Wie nog een filmpje wil laten maken door een of meer bewoners van de gemeente: vraag bij 

ons de instructie aan. Het is eenvoudig en kan gewoon met een smartphone. 

  

Wie nog wil helpen als verspreider: laat het ons weten, dan maken wij de koppeling met een 

rayonhoofd. 

  

Het gaat alleen lukken als iedereen meedoet! 

  

PS: We richten ons op twitter omdat dat de beste weg is richting de politici, maar delen via 

Facebook (bereikt meer inwoners) en LinkedIn (bereikt meer professionals) mag altijd. Maar 

eerst retweeten! 

  

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om 

de gemeente kapot te bezuinigen! 

  

Vriendelijke groet, 

  

Raden in Verzet 

radeninverzet@gmail.com 

www.zoetermeer.nl/radeninverzet 

  

  

  
  

   

  

   

 

 

 

Website
    

   

Deze e-mail is verstuurd aan griffie@hillegom.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt 

ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

• Voor een goede ontvangst voegt u petersmitskam@raadzoetermeer.nl toe aan uw 

adresboek. 

 

 

 

   

 


