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Raden in Verzet 

begin april 2021 

Meld u aan om te helpen: 

Maak een minifilmpje 

Doe mee met 352-actie 
Wordt verspreider 

Kom in actie, NU! 

Beste collega raadsleden, 

Op 26 maart hield Raden in Verzet het congres ‘Gemeenten in Nood’. We zijn 
enorm blij met de aanmeldingen uit meer dan 100 gemeenten. Belangrijke 

punten die bij het congres zijn gebleken: de actiebereidheid en de solidariteit. 

De acties zijn erop gericht om de VNG bij de onderhandelingen met het 
demissionaire kabinet te ondersteunen, maar ook als ondersteuning bij de 

inbreng van de VNG voor de kabinetsformatie. Belangrijk daarbij is dat we in 
‘Den Haag’ – we denken aan zowel het kabinet als aan de Tweede Kamerleden 

– voor het voetlicht brengen dat ‘gemeenten in nood’ niet gaat over
stadhuizen, raadsleden en ambtelijke organisaties, maar over de bewoners en

de organisaties in de gemeenten. We doen het voor de mensen die getroffen

worden door de effecten van de bezuinigingen, die steeds meer gemeenten
moeten doorvoeren.

U leest er in deze voortgangsnotitie meer over. Wij verzoeken u dringend om 

in uw eigen gemeenten het gesprek over Raden in Verzet en de acties te 
voeren en te zien hoe we met elkaar echt stevige acties op touw kunnen 

zetten. Meld u aan om te helpen! 

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze 
gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen! 

Met hartelijke groet, 

namens de Zoetermeerse gemeenteraad, 

Actiecomité Raden in Verzet 
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Congres gemist? 

Wilt u zien hoe strijdbaar de voorzitter van de VNG, Jan van Zanen, is? Wat 

het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur is? En kijkt u vooral ook 
naar het filmpje van Peter Verheij van de ROB. Ook het rondetafelgesprek 

raden we aan, en bekijk wat de deelnemers vonden en wat de reactie van de 
deelnemers was op de stellingen en de acties. 

U kunt hier het congres Gemeenten in Nood terugkijken. 

https://vimeo.com/523715178/784b3d27b7 

Als u geen tijd heeft voor het gehele congres, dan vindt u: 
0:04:30 Gesprek met Jan van Zanen, voorzitter van de VNG. 

0:28:35 Peter Verheij lid van Raad voor het Openbaar Bestuur over het 
adviesrapport van de ROB met ook een hele duidelijke video over 

de tekorten bij de gemeenten. 

0:51:20 De stellingen waarmee de deelnemers aangaven welke richting 
we uitmoeten met het oog op de volgende ALV van de VNG. 

1:11:00 Het rondetafelgesprek met Marja van Bijsterveldt (burgemeester 
Delft, Jan Rijpstra (burgemeester Smallingerland) Ria Boere 

(wethouder Krimpenerwaard) en Michel Bezuijen (burgemeester 
Zoetermeer) 

1:30:00 De acties van Raden in Verzet en de aangenomen resolutie. 

Als de link niet werkt kunt u ook kijken via onze website 
www.zoetermeer.nl/radeninverzet 

Raden in Verzet is blij dat we merkten dat er veel onderlinge solidariteit is. Op 

de stelling die u hieronder ziet koos 90% van de deelnemers voor optie 1. 

https://vimeo.com/523715178/784b3d27b7
http://www.zoetermeer.nl/radeninverzet
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De 352-actie van Raden in Verzet 

Het is belangrijk dat we als gemeenteraden van Nederland heel tastbaar en 

expliciet zichtbaar maken wat er verloren gaat als de financiering van 
gemeenten niet snel en structureel wordt verbeterd. De beste plaats om dat te 

doen is het Binnenhof. Daar zitten de beslissers én daar loopt de landelijke 
pers rond. 

Uitgangspunt is het getal 352. Dat is momenteel het aantal gemeenten in 

Nederland. Ons idee is om verspreid over het Binnenhof de volgende zaken 
neer te leggen: 

352 boeken  

352 paar sportschoenen  
352 zwembandjes 

352 schilderijtjes (of beeldjes)  

352 bakstenen  
352 verkeersborden slecht wegdek 

Etc. 

Deze voorwerpen symboliseren de 
bezuinigingen op respectievelijk 

bibliotheken, sportaccommodaties 
en sportverenigingen, zwembaden, 

cultuur/musea, bouwen en wegen-
onderhoud. Heb je nog meer ideeën 

over voorwerpen? Laat het ons weten! 

Wij willen de actie organiseren op een vergaderdag van de Tweede Kamer 

zodat we zoveel als mogelijk Tweede Kamer leden kunnen aanspreken. 

Gedacht wordt aan het moment waarop de voorjaarsnota besproken wordt. We 

verwachten dat dit in mei gaat gebeuren. Uiteraard zijn we daarbij afhankelijk 

van de vergunning/toestemming van de gemeente Den Haag en de dan 

geldende Coronamaatregelen. 

De bedoeling is dat we de voorwerpen/thema’s verdelen over de deelnemende 
gemeenten. Dus één voor de boeken, één voor de (oude) sportschoenen, etc. 
Elke deelnemende gemeente zorgt voor de inzameling, transport naar Den 
Haag, neerleggen en het opruimen van één voorwerp.  

De coördinatie ligt bij een werkgroep van de gemeente Vijfheerenlanden en de 

contactpersoon is [naam] (nummer).  

Er zijn nu drie gemeenten die zich hebben aangemeld. Dat is nog niet genoeg 

om de actie succesvol te laten verlopen. Probeer met andere raadsleden uit je 

gemeente een werkgroepje te vormen en kom in actie! Meld je aan via het 

actiecomité Raden in Verzet: radeninverzet@gmail.com 
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Grote social-media actie met Filmpjes van onze bewoners 

Tijdens het congres hebben we de aanzet gegeven voor de grote social-media 

actie waarbij we met korte filmpjes aan ‘Den Haag’ uitleggen dat de grote 
tekorten niet de ambtenaren en raadsleden treffen maar dat er cruciale zaken 

voor de Nederlanders worden wegbezuinigd. 

We hebben intussen 12 aanmeldingen van mensen die zo’n kort filmpje (stijl 
selfie, maximaal 1 minuut) willen maken, maar we hebben er echt nog meer 

nodig. Meld je aan dan sturen we per omgaande de uitleg over de filmpjes. Het 
is niet moeilijk, en een smartphone is voldoende. Aanmelden graag bij 

radeninverzet@gmail.com. We hopen op 13 april te kunnen starten (iedere dag 
een ander filmpje), dus de vraag was: maken voor 10 april. Als we er op 10 

april genoeg hebben, kunnen we starten, zeker als we weter dat er nog meer 
aankomen! Anders wachten we tot we er minstens 20 hebben. 

Dus filmpjesmakers, meld je aan!  

Heb je vragen, stel ze gerust, maar iedereen kan het.  
Eventueel kunnen we via WeTransfer vast wat voorbeelden sturen.  

Voor de verspreiding kunnen we nog verspreiders gebruiken: 

(blauw is mailverkeer, rood twitteren) 

1. Raden in Verzet maakt een lijst met de twitteraccounts van de Tweede

Kamerleden en Bewindspersonen. Klaar op 10 april.

2. De lijst wordt verdeeld over de rayonhoofden en per mail naar de

rayonhoofden gestuurd. Klaar op 10 april.

    
     

     

mailto:radeninverzet@gmail.com
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3. De verspreiders – mensen die iedere ochtend even naar twitter kunnen

kijken - melden zich per e-mail aan vóór 11 april bij de rayonhoofden.

4. De rayonhoofden verdelen hun lijst over de verspreiders en mailen dus een
paar twitteraccounts naar iedere verspreider op 11 of 12 april.

5. Als we voldoende filmpjes hebben start Raden in Verzet de twitteractie.

Iedere dag wordt er een Tweet opgesteld met een filmpje en
@2ekamertweets #radeninverzet #gemeenteninnood

6. De Rayonhoofden retweeten en

7. Alle verspreiders retweeten maar ‘retweet with comment’ of ‘citeer tweet’

en daarin worden de hen toegewezen politici genoemd. Als het niet past,
dan graag 2x of 3x retweeten.

8. Alle andere raadsleden, collegeleden, ambtenaren, bewoners, en bekenden
zoeken op #radeninverzet of op #gemeenteninnood en retweeten zoveel ze

kunnen!

De mailadressen van de rayonhoofden zijn: 

Middelburg, Enkhuizen, 

Smallingerland, Stadskanaal, 

Zoetermeer 

Mensen die willen helpen met de verspreiding graag aanmelden bij een van 
deze rayonhoofden. Neem iemand uit je buurt (als je in het zuiden of oosten 

woont, kies je gewoon iemand, als de verdeling wat uit het lood raakt verdelen 

de rayonhoofden onderling). Verspreiders dus graag aanmelden bij één 
van de rayonhoofden. 

Mensen dit gaat niet vanzelf, dus meld je aub aan als je kunt helpen. 

Voor alle anderen: zoek op twitter naar #radeninverzet of naar 

#gemeenteninnood en help met retweeten naar iedereen die het moet weten. 

Op aanraden van onze communicatieadviseur richten we ons vooral op twitter 
om Den Haag te bereiken. Iedereen die berichten of de filmpjes wil plaatsen op 

zijn Facebook-account of op LinkedIn mag dat doen. Let wel op dat we de 
mensen die op de filmpjes staan geen overlast willen bezorgen. 

Wilt u in het vervolg direct onze voortgangsnotitie ontvangen (en niet alleen 
via uw griffie) dan kunt u zich melden via het formulier op onze website 

www.zoetermeer.nl/radeninverzet  

http://www.zoetermeer.nl/radeninverzet


6 

Contact 

Ons actiecomité bestaat uit 

[namen]

Ons mailadres is: 

radeninverzet@gmail.com 

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze 
gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen! 

mailto:radeninverzet@gmail.com



