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In deze tweeëntwintigste Nieuwsbrief in het kort nieuws van begin dit jaar.
Afscheid van Huub van Bogget
Huub van Bogget heeft onlangs te
kennen gegeven dat hij om
gezondheidsredenen stopt als
raadslid van Samen Verder. In de raadsvergadering van 10 februari a.s. zal officieel
van hem als raadslid afscheid worden
genomen.
Huub kwam in de gemeentepolitiek terecht
via het commissiewerk.
In 1988 kwam hij tussentijds in de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Roggel.
Na de herindeling op 1 januari 1991 kwam hij
in de gemeenteraad van de nieuw gevormde
gemeente Roggel en Neer voor de partij
Akkoord ’90.
Bij de herindeling voor de nieuwe
gemeenteraad van Leudal op 1-1-2007 werd
Huub gekozen tot raadslid voor de partij
Nieuw Akkoord, welke partijnaam in 2007
werd aangenomen, omdat enkele lokale
partijen van Roggel en Neer fuseerden.
Direct na zijn
aantreden als
raadslid in Leudal
werd hij
benoemd tot
wethouder
van deze nieuwe
gemeente. Huub
kreeg o.a.
Financiën en
Sociale Zaken tot
zijn takenpakket.
Bij de verkiezingen van maart
2010 werd Huub
gekozen tot raadslid, nu voor de partij Samen
Verder, waarin uiteindelijk 3 lokale partijen uit
de voormalige gemeenten zich inmiddels
hadden verenigd.
Samen Verder kwam als grootste partij niet in
de coalitie en Huub werd van de ene op de
andere dag van wethouder weer gewoon
raadslid. Bij de verkiezingen van maart 2014
werd Huub wederom met veel voorkeurstemmen, uit vooral zijn woonplaats Roggel,
gekozen. Huub vervulde binnen de fractie de
taak van financieel expert. Zijn financiële
achtergrond was immers al lang bij iedereen
bekend. Binnen de gemeente Leudal vervulde
Huub ook de voorzittersfuncties van de
commissies Bestuur en Middelen en het
Audit-comité.
Ook was Huub vele jaren als
financiële adviseur aan de Stichting
de Leistert verbonden.
Nu Huub ons als raadslid gaat
verlaten, zullen wij zelf allen wat

dieper in de financiële
gemeentelijke materie moeten
duiken.

gemeentelijke materie moeten duiken.
Samen Verder dankt Huub voor het vele werk
wat hij voor de 3 gemeenten, maar met name
ook voor de fractie, heeft gedaan en hoopt
dat het hem en zijn echtgenote Tiny, die
Huub altijd steunde, nog vele jaren goed mag
gaan. Huub heeft aangegeven lid van Samen
Verder te blijven, dus zijn expertise zijn we
nog lang niet kwijt.

Ellie van Tilburg uit
Heythuysen zal Huub
opvolgen als raadslid.
Ellie zal zich in de
volgende nieuwsbrief
aan u voorstellen.

Wethouder Piet Verlinden aan het woord.
Zoals in de vorige nieuwsbrief beloofd, volgt
hier een stukje van Piet.
“Samen de schouders eronder”!
Voor Leudal wordt 2015 een uitdagend jaar,
zeker op financieel gebied. De afspraken die
we bij de begrotingsbehandeling eind vorig
jaar met de raad hebben gemaakt, moeten nu
hun beslag krijgen. Anders gezegd: de
voornemens omzetten in daden. Dit jaar
moet € 3,7 miljoen worden bezuinigd. Geen
sinecure!
Hoe is het toch zo ver kunnen komen dat
deze forse ingrepen in het huishoudboekje
van de gemeente noodzakelijk zijn? Welnu
daar zijn o.a. de volgende factoren debet aan:
de fors lagere algemene uitkering (ca. € 3,1
miljoen) van het Rijk. Leudal heeft een hoog
voorzieningenniveau. Het landelijke karakter
en de 16 dorpen maken het onderhoud van
de openbare ruimte relatief duur. De
gemeenschapshuizen, de sportaccommodaties en subsidies aan de verenigingen
drukken zwaar op de beschikbare middelen.
Daar staat aan de inkomstenkant een laag
belastingniveau tegenover. Ook na de recente
belastingverhoging staan
we in Limburg in de top drie van gemeentes
met de laagste belastingdruk! Voor een
gemiddeld gezin betekent dit per jaar € 25,meer gemeentelijke belasting (OZB, Riool- en
Afvalstoffenheffing). Eigenlijk leven we in
Leudal al enkele jaren op te grote voet. De
provincie attendeerde ons daar fijntjes op
met het verzoek het huishoudboekje
structureel op orde te brengen, anders wacht
provinciaal toezicht. In het coalitieprogramma hebben we in mei 2014 hebben we afgesproken komende jaren financieel orde op
zaken te stellen.
Redactie: Monique Peulen, Peter Stakenborg, Har Beurskens.

Ook in “eigen huis” ontkomen
we niet aan stevige ingrepen.
Als extra bezuiniging, bovenop
de reeds bespaarde € 2 miljoen,
moet nog eens voor € 1 miljoen in de
gemeentelijke organisatie worden
omgebogen.
Met verenigingen en stichtingsbesturen
wordt druk overleg gevoerd hoe we
samen invulling kunnen geven aan de
opgelegde bezuinigingen. Met onze
partners wordt onderhandeld om de
kosten van het groen- en wegenonderhoud te verlagen. Ons vastgoed
wordt waar mogelijk verkocht en het
onderhoud wordt beperkt tot hetgeen
echt noodzakelijk is.
Daarbij kunnen initiatieven van onze
burgers ook bijdragen aan het behoud
van de leefbaarheid van onze dorpen en
het reduceren van onze uitgaven.
De grote veranderingen in de zorg
hebben we bewust buiten de
gemeentelijke bezuinigingen gehouden.
Natuurlijk laten we waar de nood hoog is
niemand in de kou staan.
Al deze maatregelen moeten
uiteindelijk weer
leiden tot een
financieel gezonde
gemeente, waar
we kunnen
blijven genieten
van goede voorzieningen, mooie
natuur en een
goed sociaal
klimaat.
Kortom een gemeente waar het goed
leven, werken en wonen is tegen
betaalbare kosten.

Samen werken we daar Verder aan!
Ledenvergadering Samen Verder
De leden-/jaarvergadering wordt
gehouden op donderdag 23 april 2015
om 20.00 uur in
CC de Bombardon te Heythuysen.
Deze nieuwsbrief is ook te lezen op onze
site in de rubriek Nieuwsbrieven.
Volg onderstaande link:
Voor meer informatie over
Samen Verder
zie onze website
www.samenverderleudal.nl.
Volg ons ook op

.

