Plussen, minnen, keuzes maken
De begroting 2020 is weer klaar, in de raadsvergadering van donderdag 7 november, staat deze ter
goedkeuring op de agenda.
Net als in het leven van ons allemaal, begint een gezonde portemonnee met keuzes. Wat komt er
binnen, wat gaat er uit en wat is er nog over voor andere dingen.
Maar een gemeentelijke begroting is niet voor onze persoonlijke wensen en verplichtingen, maar de
wensen en verplichtingen van al onze inwoners waar we rekening mee moeten houden.
VVD schrok ook erg op 4 juli jl. met de eerste inkijk van de begroting voor 2020. Er was veel te weinig
geld om alle plannen en verplichtingen uit te voeren.
Vaak heeft de raad hierover gesproken, hoe pijnlijk het ook was, moest er veel van wat ook VVD
waardevol vond geschrapt worden.
Nog net bekomen van deze grote domper, kwam er gelukkig het bericht dat de meicirculaire (dat is
de gemeentefonds uitkering van het Rijk) voor Landerd zeer positief was.
Toch gaan de lasten voor een gemiddeld gezin omhoog met 4,3 %, wat raar zult u zeggen het moet
nu toch weer prima zijn. Klopt helemaal, maar dat heeft o.a. ook te maken met kostenstijgingen in de
rijksbelasting zoals de kosten voor afval die fors stijgen. Dat moet men doorberekenen, anders ben je
de jaren erna weer in de min. En zo blijft het wikken en wegen.
VVD is blij dat onze speerpunten in deze begroting ook stand houden: In de programma’s herkent
VVD de liberale en de sociale rechtvaardigheid waar wij altijd voor staan.
Veiligheid, handhaving, ruimte voor alle ondernemende mensen, innovatieve woningbouw en
stedelijke vernieuwing.
Natuurlijk ook het herindelingsproces, de Provincie heeft in juni met een herindelingsscan
vastgesteld dat de nieuw te vormen gemeente financieel gezond is.
Een prachtige start voor een gezamenlijke mooie toekomst !!!
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