“Met gezonde financiën, krachtige kernen realiseren”
Beste burgers van Landerd,
Op donderdag 7 november 2019 gaat de raad van de gemeente Landerd de programmabegroting 2020
vaststellen.
Na de verkiezingen in 2018 werden we geconfronteerd met een financieel negatieve begroting, er moesten
keuzes gemaakt worden.
De RPP was grote voorstander om meer tijd te nemen en daarvoor in mei geen kadernota vast te stellen, maar
om met elkaar heldere bezuinigingen, bijgestelde ambities en prioriteiten op te stellen voor de
programmabegroting 2020.
De RPP wilde de coalitieplannen overeind houden en daar waar ombuigingen noodzakelijk waren, hebben we
gezocht naar oplossingen die minder financiële gevolgen zouden hebben.
Door deze ombuigingen en gemaakte keuzes heeft dit geleid tot een programmabegroting die structureel sluitend
was in 2021.
Gelukkig is door een hogere bijdrage van het Rijk (met de meicirculaire) de begroting voor meerdere jaren
sluitend (zowel incidenteel als structureel), het gaf ons ook financiële ruimte om enkele bezuinigingen om te
buigen. Daarmee hebben we Samen Landerd Samen Beter, de nieuwjaarsreceptie en de huldiging van
Sportkampioenen kunnen behouden.
Het in stand houden van deze culturele en sportieve ontmoetingen van de politiek met onze burgers,
verenigingen en ondernemers is belangrijk en de RPP is dan ook verheugd dat deze samenkomsten met elkaar
behouden blijven.
De RPP is trots op haar wethouder Hans Vereijken (portefeuillehouder financiën) en zijn content met de wijze
waarop de Raad samen met het College dit proces heeft doorlopen.
Complimenten aan de ambtelijke organisatie, hoe we deze klus met elkaar hebben opgepakt.
We gaan financiële ruimte garanderen voor de fietspaden in de Maashorst, voor een sport en spel accommodatie
in Reek, voor de laatste fase Centrumplan Zeeland, vervanging van kunstgrasveld bij DAW en voor de renovatie
van sporthal de Eeght in Schaijk.
De RPP heeft altijd bij een positieve begroting, haar verantwoording genomen om daarmee ook de lasten voor
onze burgers te kunnen verlichten.
De RPP zal daarom een verzoek indienen (amendement) tijdens de raadsvergadering van 7 november om de
OZB lasten te verminderen.
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