Reactie van Lijst Someren-Heide op de Programmabegroting 2011
Blijven investeren
De Nederlandse economie zit de laatste 2 jaar in een flinke dip. Iedereen dient te
bezuinigingen, ook de gemeente Someren. Toch wil de Lijst Someren-Heide flink investeren
in diverse projecten zoals onder andere Heihorsten, aanleg laatste stuk verlengde Loovebaan
(rondweg), herinrichting Postelstraat, rotonde Witvrouwenbergweg-Acaciastraat,
kunstgrasvelden, Landbouw Ontwikkelings Gebied en uitvoering van de IDOP’s in Lierop,
Someren-Eind en Someren-Heide. Het voorzieningenniveau voor de inwoners van de
gemeente Someren dient op een hoog niveau te blijven.
Bezuinigingen
Om dit te kunnen bereiken moeten er diverse maatregelingen doorgevoerd gaan worden. Zo
zal de samenwerking met de gemeente Asten op het gebied van bedrijfsvoering (maar ook
met andere partijen) een flinke bezuiniging moeten opleveren voor de komende jaren. Lijst
Someren-Heide vindt dat de gemeente Someren alleen die taken moet uitvoeren die
toegevoegde waarde hebben, bijvoorbeeld beleid met minder regels uitvoeren.
Korting rijksmiddelen
Aangezien dat de rijksmiddelen, in de vorm van de algemene uitkering uit het gemeentefonds,
de komende jaren zullen teruglopen zal een gedeelte van het investeringsprogramma
gefinancierd moeten worden uit de OZB en andere belastingverordeningen. Maar ons
uitgangspunt blijft dat de OZB niet meer verhoogd mag worden als dan echt noodzakelijk is.
Leefbaarheid
De kern is en blijft natuurlijk het behouden en waar mogelijk vergroten van de leefbaarheid in
de gemeente binnen een veilige leefomgeving.
Een belangrijke pijler voor de leefbaarheid in de diverse kernen van Someren zijn de
verenigingen en stichtingen. Lijst Someren-Heide vindt het daarom belangrijk dat daarop niet
bezuinigd gaat worden.
De burger staat centraal
Lijst Someren-Heide heeft bij de behandeling van het begrotingsprogramma 2011-2014,
namens de inwoners van de gemeente Someren, afwegingen en keuzes gemaakt welke
investeringen er de komende jaren uitgevoerd dienen te worden. Deze investeringen dienen
ten goede te komen aan de inwoners van de gemeente Someren. Ze zijn bedoeld om de
service en kwaliteit van de dienstverlening vanuit de gemeente naar u toe verder te verbeteren.
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