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In deze eenentwintigste Nieuwsbrief in het kort een terugblik op 2014.
Fractievoorzitter Hen Sleven
Samen Verder in 2014
Met frisse moed en een goed
partijprogramma zijn wij de
verkiezingen ingegaan op 19 maart j.l.
Samen Verder won 1 zetel en doordat
werd deelgenomen aan de coalitie
mochten wij 2 wethouders leveren (Arno
Walraven en Piet Verlinden) en kregen
we er nog eens 2 nieuwe raadsleden die
net niet waren gekozen erbij (Pieke
Houben en Jack Coolen).
Gezamenlijk met het CDA proberen we de
komende raadsperiode 2014-2018 samen
met onze inwoners er de schouders
onder te zetten.

De gemeente staat in de komende
periode voor grote opgaven. Er komen
minder inkomsten van het Rijk en met de
komst van de Participatiewet, Jeugdwet
en nieuwe Zorgwet (WMO) komen er
flink wat nieuwe taken bij de gemeente
te liggen, die financieel niet 1 op 1
worden gecompenseerd door het Rijk.
Samen Verder wil echter dat niemand
tussen het schip en de wal geraakt. Er zal
dus maatwerk gemaakt moeten worden.
Ook ontkomen wij er vanaf 2016 niet aan
om financieel te bezuinigen op subsidies
aan verenigingen en instellingen willen
wij alles betaalbaar houden. Ook de
gemeenschapshuizen komen zwaar onder
druk te staan door onder andere
vermindering van activiteiten, hogere
lasten en afschaffing door de gemeente
van betalingen in exploitatietekorten.
Kortom geen al te rooskleurig beeld
waarvoor wij de komende jaren
aan de lat staan.
Hen Sleven, fractievoorzitter
Samen Verder.

Wethouder/locoburgemeester Arno
Walraven
2014 was voor Samen Verder zonder
meer een succesvol jaar. De verkiezingen
brachten ons één zetel winst; we gingen
van acht naar negen zetels. Een
uitstekend resultaat.
Voor mij waren het de negende
verkiezingen, waarvan de zevende als
lijsttrekker. Ook deze keer was de hulp
bij dit succes groot. Het spreekwoord
“Vele handen maken licht werk” was
weer letterlijk van toepassing. Velen
hebben een bijdrage geleverd aan ons
succes. Het was mooi om te zien hoe
groot de betrokkenheid was.
Ik dank ook vanaf deze plaats graag al
deze mensen nog eens. Namen noemen
hoeft en moet niet. Een goed
verstaander heeft immers een half
woord nodig.
De op de verkiezingen volgende
coalitiebesprekingen leverden de coalitie
Samen Verder/CDA op. Ik heb veel
energie gestoken in pogingen om ook
Ronduit Open bij de coalitie te halen.
Deze partij haakte echter af en koos voor
de oppositie.
Veertien zetels
van de vijfentwintig is echter
een solide basis
voor goed bestuur
en voor de lastige
opgaven die op ons
afkomen.
Piet Verlinden en
ik zijn inmiddels
wethouders namens onze partij; er zitten
negen enthousiaste en hardwerkende
gemeenteraadsleden, die een goede
mengeling vormen tussen jong en
ervaren, man en vrouw en een goede
vertegenwoordiging zijn van de diverse
dorpen. Er zijn vele (ook nieuwe)
commissieleden en het bestuur is
uitgebreid. Wat willen we nog meer?!
De partij heeft zich alweer versterkt.
En ook in 2015 gaan we Samen Verder.
Arno Walraven; Horn, december 2014

Wethouder Piet Verlinden komt in de
volgende Nieuwsbrief aan het woord.
Redactie: Monique Peulen, Peter Stakenborg, Har Beurskens.

Zoek de 10? verschillen
Jullie hebben nog de uitslag
van de prijsvraag uit Nieuwsbrief 15 tegoed. Deze was
beloofd in Nieuwsbrief 16, maar
door omstandigheden is de
redactie vergeten om toen de
uitslag te plaatsen.

Als verrassing waren er geen 10,
maar 7 verschillen.
Oplossing:
1. Breedte van hoofd.
2. Koninklijke onderscheiding.
3. SV-logo op kraag.
4. Kleur haar.
5. Kleuren in das (sjlieps).
6. Oorknopje in linker oor.
7. Geen rimpels voorhoofd rechts.
Uit de vele inzendingen is maar
één persoon met alle antwoorden goed naar voren gekomen:
AgnesWalraven
Walraven!
Agnes

Ledenvergadering Samen Verder
De volgende ledenvergadering is
op donderdag 23 april 2015.
Meer details vindt u in de volgende
nieuwsbrief.
Voor meer informatie over
Samen Verder
zie onze website
www.samenverderleudal.nl.
Volg ons ook op

.

