Begroting 2020
Landerd is klaar voor de toekomst met een begroting welke een positief beeld laat zien.
Er zijn enkele belangrijke financiële knopen doorgehakt, er is geld gereserveerd voor het Dorpshuis Zeeland,
sportaccommodatie in Reek en de renovatie van de sporthal de Eeght in Schaijk. De Landerdse dorpen zijn op
orde als straks de herindeling naar de nieuwe gemeente Maashorst een feit is. Met deze voorgenomen
herindeling bouwen we tevens aan een betere financiële basis in de toekomst. Met gemeenschappelijke
regelingen in de regio waar je als gemeente relatief veel aan bijdraagt en de landelijke ontwikkelingen op onder
andere het sociale domein is het voor een relatief kleine gemeente als Landerd een uitdaging om te komen met
een sluitende begroting. Dat is gelukt en daar zijn we trots op.
Voor Progressief Landerd is de renovatie van Sporthal de Eeght een belangrijk punt. Op aangeven van onze partij,
tijdens de verkiezingen en bij de bespreking van de kadernota, wordt er nu extra geld vrijgemaakt om hier
uitvoering aan te geven, daar zijn wij blij mee.
Als gemeente Landerd gaan we door met het financieel ondersteunen van het programma Landerd
Samen Beter. Een uniek project waar professionals en inwoners verantwoordelijk zijn en worden voor hun eigen
welzijn en leefomgeving met onder andere thema’s als eenzaamheid en verslaving. Zo kunnen professionele
organisaties en samenleving dit samen oppakken en hiermee wordt het begrip participatie omgevormd tot een
vanzelfsprekendheid van ons dagelijks bestaan. Transformatie in het sociale domein geven we zo echt handen en
voeten.
Progressief Landerd vindt dat het uitvoeren van wensen waarmee het realiseren van specifieke belangen voor
Landerd zoals duurzaamheid en gezondheid, hoog op de agenda moeten blijven staan. Aandacht voor
ontwikkelingen in de intensieve veehouderij en land/tuinbouw: het terugdringen van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen en het bestemmingsplan buitengebied.
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