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Gaarne inboeken. 

Wellicht verstandig om er één gescand document van te maken. 

Dank. 

Met vriendelijke groet, 

Erwin Geldorp 
Griffier gemeente Woerden 

tel.: 0348 428510 
mob.: 06 14343534 
email: geldorp.e@woerden.nl en raadsgriffie@woerden.nl 

Postadres: Postbus 45, 3440 AA Woerden 
Bezoekadres: Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
www.woerden.nl 
— Doorgestuurd door Erwin Geldorp/woerden op 05-01-11 12:51 — 
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Karssenberg/woerden Aan Erwin Geldorp/woerden@Woerden 
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Met vriendelijke groeten, 

Gerben Karssenberg 
Manager afdeling Samenleving 

email: karssenberg.g@woerden.nl 
te l . :0348-428 440 
mob.: 06 -2009 4718 

Bezoekadres: Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
Postadres: Postbus 45, 3440 AA Woerden 

Gemeente Woerden 11.000217 

06/01/2011 
RAAD 

Regislratiedatum: 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

Zie ookwww.woerden.nl. 
Volg de gemeente op Twitter via het account gemeenteWoerden 
— Doorgestuurd door Gerben Karssenberg/woerden op 05-01-11 12:17 — 

Cees Martens 
<Cees.Martens@Etten-Leur Aan 
.nl> 

Cc 
05-01-11 11:39 
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Geachte griffiers en gemeentesecretarissen 

Bijgevoegd treft u aan de brief van ons college als uitvoering van een motie die door onze 
gemeenteraad 13 december jl. is vastgesteld inzake decentralisatie van taken zonder budget. 
De inhoud van de brief en de bijlagen spreken voor zich. 

met vriendelijke groet, 

Cees Martens 
Hoofd Afdeling Samenleving 
T.: 076-5024242 
M.: 06 52034874 
E.: cees.martens@etten-leur.nl 

************************* r\I op I A IMFR* 

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 
Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. 
Gemeente Etten-Leur sluit iedere aansprakelijkheid uit die 
voortvloeit uit elektronische verzending 

This e-mail is intended exclusively for the addressee(s), 
and may not be passed on to, or made available for use by 
any person other than the addressee(s) 
Gemeente Etten-Leur rules out any and every liability 
resulting from any electronic transmission. 
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F: 076 5033 880 
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Etten-Leur, 04 januari 2011 

Geachte griffie, 

De raad van de gemeente Etten-Leur heeft in de vergadering van 13 december jl. unaniem 
bijgevoegde motie aangenomen en ons als college verzocht deze motie onder de aandacht 
het Kabinet en de VNG te brengen, alsmede de motie ter ondersteuning door te sturen aan 
alle gemeenten. 

Aanleiding is het besluit van het kabinet om de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van 
onder andere de Wajong, de Jeugdzorg en de AWBZ bij de gemeenten te leggen, zonder 
daarbij het bijbehorende budget en bijbehorende beleidsruimte over te dragen. 

Bij deze verzoeken wij u onze motie te ondersteunen en er bij het Kabinet en de VNG op aan 
te dringen dat er voor gemeenten voldoende budget en beleidsruimte beschikbaar gaat ko
men. 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Etten-Leur. 
De secretaris, De burgemeester, 

ir. M.LT. Dircks . van Rijnbach-de Groot. 

Bijlagen: 
1. motie "lokaal geluid tegen decentralisatie van taken zonder bijbehorende budget 
2. brief aan Kabinet 
3. brief aan VNG 

Vragen aan de gemeente? Etten-Leur heeft Antwoord9 bel 14 076 of kijk op www.etten-leur.nl 
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motie raad Etten-Leur 13-12-2010 
Etten-Leur, 04 januari 2011 

Excellentie, geachte heer Rutte, 

De raad van de gemeente Etten-Leur heeft in de vergadering van 13 december jl. unaniem 
bijgevoegde motie aangenomen en ons als college verzocht, deze motie onder de aandacht 
van onder meer Uw Kabinet te brengen. 

U heeft besloten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van onder andere de Wajong, de 
Jeugdzorg en de AWBZ bij de gemeenten te leggen, zonder daarbij het bijbehorende budget 
en bijbehorende beleidsruimte over te dragen. 

Wij kunnen nieuwe taken uitsluitend op een verantwoorde wijze uitvoeren als we beschikken 
over voldoende middelen en beleidsruimte. 
Wij dringen er bij het Kabinet op aan, te zorgen, dat voor gemeenten voldoende budget en 
beleidsruimte beschikbaar gaat komen, om nieuwe taken te kunnen uitvoeren. 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Etten-Leur. 
De secretaris, De burgemeester, 

van Rijnbach-de Groot. 

Bijlage: motie 13-12-2010 decentralisatie taken zonder bijbehorend budget 

Vragen aan de gemeente? Etten-Leur heeft Antwoord® bel 14 076 of kijk op www.etten-leur.nl. 
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Etten-Leur, 
0 4 JAM 2011 

Geachte mevr. Jorritsma, 

De raad van de gemeente Etten-Leur heeft in de vergadering van 13 december jl. unaniem 
bijgevoegde motie aangenomen en ons als college verzocht deze motie onder de aandacht 
van onder meer uw vereniging te brengen. 

Door het kabinet is besloten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van onder andere de 
Wajong, de Jeugdzorg en de AWBZ bij de gemeenten te leggen, zonder daarbij het bijbeho
rende budget en bijbehorende beleidsruimte over te dragen. 

Wij kunnen nieuwe taken uitsluitend op een verantwoorde wijze uitvoeren als we beschikken 
over voldoende middelen en beleidsruimte. 
Wij verzoeken uw vereniging al uw invloed aan te wenden om te zorgen dat voor gemeenten 
voldoende budget en beleidsruimte beschikbaar gaat komen. 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Etten-Leur. 
De secretaris, De burgemeester, *-

ir. M.LT. Dircks van Rijnbach-de Groot. 

Bijlage: motie 13-12-2010 decentralisatie taken zonder bijbehorend budget 

Vragen aan de gemeente? Etten-Leur heeft Antwoord® bel 14 076 of kijk op www.etten-leur.nl. 
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MOTIE 

Voorstel # (In te vullen door de raadsgriffie) 

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp. 

De raad van de gemeente Etten-Leur in vergadering bijeen d.d. 13 december 2010 

Onderwerp: Lokaal geluid tegen decentralisatie van taken zonder bijbehorend budget 

De Raad, 

gehoord de beraadslaging, 

Constaterende dat: 
• de regering en provincie voornemens zijn verschillende taken, bijvoorbeeld betreffen

de Wajong, Jeugdzorg en AWBZ, over te hevelen naar gemeenten 

Van mening dat: 
• de extra taken zonder bijbehorend budget en bijbehorende beleidsruimte voor af

stemming op de specifieke lokale behoeften niet door de gemeenten uitgevoerd kun
nen worden 

• de gemeentelijke autonomie niet beperkt mag worden. 

Verzoekt het college: 
a. Bij de VNG en het Kabinet kenbaar te maken dat voordat decentralisatie van taken 

plaats kan vinden er voldoende middelen en beleidsruimte aan gemeente beschik
baar moet worden gesteld 

b. Deze motie ter ondersteuning door te sturen aan alle gemeenten in Nederland 

en gaat over tot de orde van de dag. • 
Ondertekening en naam: 

Namens de fracties 
Van de PvdA an Ons E' .eur 

M. Musters C.C.A.M. Boeren-Tak 

Van GroenLinks Van het CDA 

erge J.C. Gelderblom-Punt 
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