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Digitaal congres Gemeenten in Nood 
Vrijdag 26 maart | 15:00 - 17:00 uur

Rijk komt met NUL euro over de brug!
Stand van zaken met Jan van Zanen.
Voorstel voor social-media-actie richting nieuwe Tweede Kamer
Wat wordt insteek voor volgende ALV van de VNG?
Hoe maken we de e�ecten voor onze burgers duidelijk?

Beste collega raadsleden, 
  
Heeft u zich al aangemeld voor het congres Gemeenten in Nood? Als dit nog niet het
geval is kunt u dit doen via deze link. 
  
De uitnodiging geldt voor raadsleden, commissieleden/burgerraadsleden,
burgemeesters, wethouders, gri�ers en gemeentesecretarissen.  
  
Doel van ons congres is om te bespreken hoe we aan ‘Den Haag’ duidelijk maken dat
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het niet gaat om de �nanciële positie van de gemeenten als organisaties, maar om de
e�ecten die alle jarenlange noodgedwongen bezuinigingen hebben op de bewoners
en organisaties in onze gemeenten. 
  
Daarnaast willen we bespreken hoe we dat gezamenlijk kunnen doen zodat we
solidair met elkaar kunnen pleiten voor oplossingen en niet tegen elkaar worden
uitgespeeld. 
  
U kunt als deelnemer stemmen over allerlei zaken die wij als stellingen voorleggen, en
u kunt vragen stellen en opmerkingen maken via de chat. 

Heeft u problemen met het aanmeldformulier? Dan kunt u een e-mail sturen naar:
maarten@�rstnoisecreative.nl 

Als u nu al over het congres vragen heeft, kunt u die e-mailen
aan radeninverzet@gmail.com. U kunt meer lezen op onze website  
www.zoetermeer.nl/radeninverzet 
  
We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet
om de gemeente kapot te bezuinigen!

PS: Het congres is gratis, maar het zou heel �jn zijn als uw gemeente een vrijwillige bijdrage wil storten op rekening 
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