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In deze twintigste Nieuwsbrief in het kort een terugblik op Algemene Politieke Beschouwingen.

Algemene beschouwingen
Samen Verder kan tevreden
terugkijken op de algemene
beschouwingen. Met het oog op de
noodzakelijke financiële maatregelen
ligt er nu een evenwichtige begroting,
waarin de pijn verdeeld is. De
noodzaak voor maatregelen was
duidelijk, een waarschuwing van de
Provincie eerder dit jaar bevestigde
dit nog eens. Voor Samen Verder was
het essentieel dat Leudal baas in
eigen huis bleef. Bovendien hebben
we op korte termijn te maken met de
drie decentralisaties (de zgn. 3D`s) en
meer op de lange termijn met
vergrijzing en bevolkingskrimp.
Kortom, maatregelen waren nu
nodig!

Het college kwam met een eerste
voorzet, waar de fractie zich in grote
mate in kon vinden. Zelfsturing en
eigen verantwoordelijkheid zullen in
de toekomst nadrukkelijk gevraagd
worden.
Een goed voorbeeld hierbij zijn de
accommodaties. De gemeente Leudal
heeft ongeveer 170 gebouwen in
beheer, waarvan de lasten op de
begroting drukken. Gebouwen met
een lage bezettingsgraad zullen dan
mogelijk afgestoten worden.
Bovendien zullen verenigingen
gestimuleerd worden om onderhoud
zelf te verzorgen en onderling samen
te werken. Ook op de subsidies zal
noodzakelijkerwijs bezuinigd worden.
Hier hebben we als fractie echter
besloten een amendement in
te dienen. Dit had met name
als doel de bezuiniging op de
bibliotheek te versoepelen

en de verenigingen meer ruimte te
geven.
Zo verandert er in 2015 nog niets,
zodat iedere vereniging de nodige
maatregelen kan nemen.
Bovendien zullen de jeugdverenigingen, EHBO-verenigingen
en de Zonnebloem vanwege hun
maatschappelijk belang
uitgezonderd worden van
bezuinigingen.

Leidend voor het amendement was
het uitgangspunt dat de jeugd
ontzien moest worden. Bovendien
moest het voor eenieder (ook
degene met een kleine beurs)
mogelijk blijven te participeren in
de Leudalse samenleving. Dat was
de reden om als fractie door middel
van een motie het college op te
roepen oog te blijven houden voor
degene met de laagste
inkomensgroepen.
Tevreden is Samen Verder ook met
de investeringen die het college
voorstelt. Niet alleen
accommodaties worden aan de
maat gebracht, ook wordt er
geïnvesteerd in o.a. bedrijventerreinen, zodat ook op lange
termijn Leudal interessant blijft
voor ondernemers en de werkgelegenheid gestimuleerd wordt.
Omdat veel voorgestelde
bezuinigingen pas op langere
termijn besparingen opleveren, zal
er op korte termijn bezuinigd
moeten worden op de openbare
ruimte
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ruimte. Samen Verder
heeft het college verzocht
dit vooral op een slimme
manier te doen en
samenwerking te zoeken met
o.a. de Leudalse agrariërs.
Samen Verder is verheugd dat
er binnen de coalitie
overeenstemming is gevonden
en dat daarmee binnen een
financieel gezond kader de
begroting is aangenomen met
steun die de coalitiegrenzen
oversteeg.
Nieuwjaarsbijeenkomst
Op zaterdag 3 januari 2015
vindt vanaf 19.00 uur onze
jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor de leden plaats in
café-restaurant “de Graaf van
Horne” aan de Rijksweg in
Horn.

Vraag:
Ik wil als sympathisant van
Samen Verder ook een stem
hebben in de gang van zaken.
Wat moet ik daarvoor doen?
Antwoord:
Heel gemakkelijk. Door lid te
worden van Samen Verder
bepaal jij ook mee de koers die
Samen Verder vaart.
Je hoeft je alleen als lid in te
laten schrijven bij onze
penningmeester Jan Schreurs
en € 10,- contributie te betalen.
Voor meer informatie over
Samen Verder
zie onze website
www.samenverderleudal.nl.
Volg ons ook op

.

