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Beste inwoners, We leven in een onzekere tijd met veel

geld van het Rijk, terwijl onze taken gelijk blijven. De komende

de politieke partijen op de begroting. Het college reageert op

beperkingen door Corona. We kunnen niet overzien hoe lang

vier jaar gaan we ervoor zorgen dat we de begroting weer in

deze bijdragen in het artikel op pagina 3.

Corona onze levens nog beheerst. Veel mensen maken zich

balans krijgen.

Raadsvergadering 5 november De begroting staat

zorgen over de toekomst, over hun baan of hun gezondheid.
Het is lastiger dan ooit om te voorspellen hoe de wereld er

In deze krant Op de achterkant van deze krant leest u meer

op de agenda van de raadsvergadering op donderdag 5

over een jaar uitziet. Dit raakt ook de gemeente Roerdalen.

over onze aanpak om de begroting de komende jaren weer in

november. U kunt live meekijken vanaf 19.30 uur via OR6

Onze begroting is niet in balans. We krijgen steeds minder

balans te krijgen. Verder leest u in deze krant de reacties van

(Ziggo kanaal 41). Of kijken via de livestream op onze website.

Dit zijn keuzes die niet altijd prettig zijn, maar wel nodig

Voor ons staat als een paal boven water dat als u hulp nodig

om de komende jaren weer die financieel krachtige ge-

heeft, u die hulp ook krijgt. Maar de gemeente zal wel beter

meente te worden die samen met u bouwt aan een – in

moeten zorgen dat u sneller de juiste hulp krijgt en dat die

B

hulp niet onnodig
duur is.
V

alle opzichten - gezonde toekomst.

Onze focus
Onzekere tijden…

Roerdalen moet stevige keuzes maken,

Corona zet ieders wereld op z’n kop. Het zijn tijden van

maar wij willen absoluut niet dat dit ten

onzekerheid…voor u, voor ons, en ook voor de gemeente

koste gaat van alles dat de laatste jaren

Roerdalen. Onzeker omdat we niet weten hoe lang het

voor en door onze inwoners is opgebouwd.

virus nog onder ons is en welke maatregelen nog komen.

M

Accommodaties in de dorpen en het on-

Maar ook onzeker op financieel vlak. We weten nog niet hoe

derhoud van de openbare ruimte zijn

ʪ Roerdalen moet stevige
keuzes maken, maar wij
willen absoluut niet dat dit
ten koste gaat van alles dat
de laatste jaren voor en
door onze inwoners is
opgebouwd.ʫ
Raadsleden Roerstreek Lokaal!

Iedereen moet een
duit in de zak doen!
We ontkomen er dit jaar niet aan de
OZB te verhogen.
Dit is absoluut
I
geen fijne keuze. Roerstreek Lokaal! wil dan ook voorkomen dat de
belastingdruk voor u als inwoner de
komende jaren nog verder oploopt.

hoog de ‘Corona kosten’ onder de streep zijn, en we merken

makkelijke doelwitten om op te bezuini-

dat we structureel meer geld moeten uitgeven dan dat er

gen, maar dat willen wij nu juist niet! De dorpen hebben de

Dit betekent wat ons betreft dat de ambtelijke organisatie

binnenkomt.

afgelopen jaren al flink moeten inleveren. Genoeg is genoeg!

mee moet gaan bezuinigen en dat wij ook verwachten dat

Keuzes maken

De focus van bezuiniging moet daarom ergens anders lig-

trekken. Wij zullen hier bij het college op aandringen en

We moeten keuzes maken. Het is immers niet de vraag of we

gen. Zo zien we al jaren op rij dat de kosten van het sociaal

de vinger stevig aan de pols houden.

gaan bezuinigen, maar hoe we gaan bezuinigen. We moeten

moeten
bepalen
de
domein We
– vooral
bij WMO
en wat
Jeugdzorg
- de pan uitrijzen.

K

g
bepalen wat de gemeente komend jaar wel en niet meer

doet, en als we iets doen hoeveel geld we eraan besteden.

de partijen waar wij mee samenwerken de broekriem aan-

Het wordt echt tijd om daar met een meer zakelijke bril

Blijf gezond!

naar te gaan kijken.
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Participatie, ondersteuning en zorg hebben onze

Bebouwing een andere (ambachtelijke) bedrijfsbestem-

aandacht nodig. In de Jeugdzorg en de Wmo hebben we

ming kan krijgen.

gigantische overschrijdingen die drastisch teruggebracht

De veranderende overheid waarbij Provincie en Rijk steeds

de pan uitrijzen. Het

moeten worden. Het sociaal domein is al jaren ons
w zorgenkind,

Fietspad Rothenbacherweg

maar nu moet het roer definitief om willen we financieel

Bij de ontwikkeling van de Gouden Driehoek dient grond-

terug op koers komen.

verwerving voor een fietspad langs de Rothenbacherweg,

meer taken naar de gemeenten doorsluizen heeft ons extra

uit veiligheidsoogpunt, als eerste te worden aangepakt.

werkzaamheden bezorgd, maar helaas hebben ze niet genoeg

Duurzaamheid

geld overgemaakt om de kosten te dekken. Daarom moeten

Ons idee is om een energiepark boven op de Meinweg aan

Wonen

we meer geld uitgeven dan we ontvangen en daardoor is onze

te leggen. Of dat kan moet nog bekeken worden.

De vraag naar woningen is groter dan het aanbod. In over-

dat de gemeentekas verdampt. Helaas moeten we een flinke

Veiligheid

meer te mogen bouwen.

aanslag doen op onze reserves om het gat te dichten.

We staan er als gemeente Roerdalen qua openbare orde

leg met alle betrokkenen proberen te bewerkstelligen

financiële situatie niet in balans. Zo zorgt de overheid ervoor

en veiligheid niet slecht voor, maar woninginbraken liggen

Afval

De Mens Centraal

boven het landelijk gemiddelde, en daar moet extra aandacht

Verwerkingskosten voor afval stijgen, daarom moeten we

Ons grootste goed zijn onze inwoners en voor hen willen

aan besteed worden. Inbraak in je huis heeft voor het

afval goed scheiden. GFT in de groene bak, restafval in de

we graag alle zeilen bijzetten om ondanks alle tegenslagen

leven impact.

grijze bak. Glas, papier, ijzer en textiel apart aanleveren.
Alleen zó kunnen we onze kosten beheersen.

toch een acceptabele woon-, werk- en leefomgeving voor
iedereen in stand te houden.

Wij stimuleren ‘Brandveilig Leven’; mensen worden geïnfor-

Zeker in deze coronaperiode hebben alle leeftijdscategorieën

meerd over maatregelen die ze zelf in huis kunnen treffen.

hun eigen aandacht nodig. In alle leeftijdsgroepen komt

Buitenruimte
Wegen, water en groen zijn aandachtspunten waarop we moe-

nu een vorm van eenzaamheid voor en het gevoel van

Voormalige Agrarische Bebouwing

ontheemding. Hier kunnen we alleen maar samen uitkomen

De laatste jaren is het aantal agrariërs met 50% afgeno-

door ons aan de coronaregels te houden.

men, wij vinden het wenselijk dat Voormalige Agrarische

ten bezuinigen maar waarvan de kwaliteit niet achteruit mag.
Blijf gezond.

Het brand(t) in Roerdalen!

“ONZE BEGROTING, DE INKOMSTEN EN
UITGAVEN, ZIJN NIET MEER IN BALANS”.

En dan hebben we het niet over de verschrikkelijke

WAT MOET ER DAN VOLGENS ONS
ROERDALEN GEBEUREN OM DE FINANCIEN
WEER IN DE HAND TE KRIJGEN.

brand op de Meinweg in juni. Nee, het brand(t) in de

Met deze woorden opent de inleiding van de begroting

geldkist van onze gemeente!

2021-2024. De harde werkelijkheid is: een tekort van 4 mil-

U mag van ons een stevige aanpak verwachten en die start

De uitgaven zijn groter dan de inkomsten! en de extra

joen euro en de begroting is niet sluitend.

niet zoals in de begroting met de omvorming van het sociaal
domein, beter vertaald verder bezuinigen met 10%. Er is al

onkosten vliegen ons om de oren. De heftige brand op
de Meinweg, de opschoonactie van het Elfenmeer en

Er wordt met een beschuldigende college vinger naar de

de economische gevolgen door de COVID 19 pandemie

rijksoverheid gewezen

vende medemens. Wij kiezen voor een bezuiniging:

zijn de grootste tegenslagen.

”Wij krijgen minder geld uit het gemeentefonds!”

• 10% op de personele kosten van het gemeentelijk appa-

Ons Roerdalen durft te stellen dat ook intern er nogal wat
2021 is het laatste volle jaar waarin we onze taken, op-

oorzaken zijn die het tekort zo groot maken:

gaven en onze eigen doelen voor deze raadsperiode in
• Geen / gebrekkige controle of invloed op de uitgaven

Het wordt ons echter in deze situatie niet gemakkelijk

• Teruglopende inkomsten uit dividend

gemaakt om dat te bereiken.

• Fors meerkosten voor het service centrum Mer.
• Geen doorberekening van opgelegde Rijkskortingen bij

ben we met alle politieke partijen en onze ambtenaren
gekeken hoe we zo vlug mogelijk deze ‘brand’ weer
geblust krijgen. Het resultaat ligt nu ter besluitvorming

gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente
Roerdalen deelneemt.
• Structurele lasten worden niet gedekt door structurele
inkomsten maar uit reserves.

Hieronder onze aandachtspunten
• Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden

• Leges moeten kostendekkend gemaakt worden .
pelijke regelingen waaraan Roerdalen deelneemt.
• Een krachtige stellingname, via de VNG, richting rijk met
het gegeven dat de decentralisaties is mislukt.
• Het taakveld Jeugdzorg terug geven aan het rijk .
• Wet Sociale werkvoorziening herinvoeren onder regie en
betaling van het rijk.
• De economie in breedte verder versterken
• OP de 3 ha terrein die overblijven bij herinrichting Elfenmeer een Hippisch evenementen terrein aan te leggen. Ons

voor en we hopen dat de plannen ook daadwerkelijk
het gewenst resultaat gaan geven.

raat o.a. door de post inhuur fors terug te brengen.
• 10% bezuinigen op de bijdrages aan alle gemeenschap-

o.a. de begroting een plek proberen te geven.

De maanden voorafgaande aan deze begroting heb-

genoeg bezuinigd op de voorzieningen van de hulpbehoe-

Voeg daarbij de onvoorspelbare gevolgen van de coronacrisis

Roerdalen zal daarvoor een initiatief voorstel indienen.

voor zowel de economie als ook voor de gemeentelijke fi-

• Ondernemers prikkelen om zich in Roerdalen te vestigen o.a.

nanciën doordat het rijk andere keuzes zal/moet gaan

door een betaalbare OZ en initiatieven die het toerisme kun-

maken en het is duidelijk dat niet alledaagse acties nodig zijn

nen bevorderen positief en niet terughoudend te benaderen.

om tot een sluitende gemeentelijke begroting te komen.

maar wij zouden het echt heel erg vinden als we de

Waardoor de artikel 12 status wordt ontlopen en daarmee

ONS ROERDALEN

buitenbaden moeten sluiten. Daarom willen we als

de herindelingsgeest in de fles gehouden kan worden.

die echter wel evenwicht brengen in de begroting.

kiest voor niet alledaagse Acties

dit dreigt te gebeuren eerst een overleg in de raad
om te zien of er niet toch een mogelijkheid is om de
baden open te houden.
• Wij vragen aandacht voor eenzaamheid. Veel activi-

nieuwe initiatieven zijn ontstaan die na bestrijding van

teiten zijn nu gestopt. Hoe houden we de inwoners

het virus zeker zullen blijven voortbestaan. Bedrijven en

betrokken bij elkaar. Speciale aandacht is vereist voor

individuen die niet bij de pakken neerzitten en iedere keer

onze jongeren. Voor hen zijn alle COVID-19 maatre-

opnieuw kijken naar wat wel nog kan ipv wat allemaal niet

gelen extra zwaar.

meer kan, continue blijven omdenken. En, zonder mensen
te verdelen in groepen, verdient eenieder individu respect en
begrip in hoe men probeert deze crisis een plaats te geven.

• Wij vragen ons af of het sluiten van een woning waar
hennep gekweekt wordt niet juist de dader nog verder de criminaliteit in werkt aangezien hij buiten dat

If you do what you did, you get what you got!!! Dus, voor-

strafrechtelijk proces ook nog eens 1 maand dakloos

zitter, laten we een voorbeeld nemen aan de omdenkers

raakt? Wij vragen dit inzichtelijk te krijgen.

van deze tijd en vanuit dat oogpunt een veilige maar ook
gezonde gemeente te kunnen blijven voor onze inwoners.

• Het is belangrijk een bewuste afweging te maken

Houdt ons ‘verdienmodel’ tegen het licht.. Met alleen be-

waar de gronden in Roerdalen voor worden ingezet.

zuinigen en belastingverhoging houden we het niet lang

Is dat voor agrarische doeleinden of voor klimaatdoe-

meer vol. Zoals bekend daalt ons eigen vermogen ieder

len of productie van duurzame energie.

jaar fors en duurt het niet lang voordat deze totaal verOp de voorgestelde begroting rust natuurlijk ook de reali-

dampt is..met als negatieve trendbreuk dat er nu zelfs een

• Net zoals we de Roer geen plek vinden om uitgebreid

teit waarin we ons op dit moment bevinden. Verlies van

niet sluitende begroting voorligt. Het sociaal domein

in te recreëren vinden we dat de Meinweg prima be-

baan en daarmee zekerheid, angst, stress, ontwrichting

vraagt veel van onze middelen en ook nu het virus rond-

leefd kan worden zonder hele infrastructuren erin

van de thuissituatie, eenzaamheid, psychische klachten,

waart vergt dat nog meer van onze middelen. Echter de

aan te leggen en vol te hangen met wegwijsbordjes.

niet behandeld worden indien er geen acute zorg vereist

realiteit is dat zonder het virus ons eigen vermogen de

Beleving betekent niet uitwonen maar met respect

is, de gedachte dat het middel wel eens erger dan de kwaal

laatste jaren al fors gedaald is.

de natuur omhelzen en er verantwoord, daar waar

kan zijn op de langere termijn. Voorzitter, dit zijn slechts

het kan, van genieten.
• Wij willen een netwerk van ‘geluksfietsen’ die je kunt

enkele factoren die regelmatig benoemd worden naast het

Daarom onze oproep, denk buiten de gebaande paden,

R-getal en aantal besmettingen inzake Corona waardoor

daar gaan we het niet mee redden. Het is nu crisis en nu is

de hele wereld inmiddels is getroffen.

veel meer mogelijk om nieuwe initiatieven bij Provincie en
Rijk succesvol te introduceren. Graag dragen wij als CDA

lenen in onze hele gemeente.
• Eén weekblad van en voor heel Roerdalen.
• We blijven pleiten voor een eerlijke verdeling van de
belastingen. De hondenbelasting is dat niet.

Dit zijn factoren waaraan ook Roerdalen en haar inwoners

ons steentje hieraan bij. Indien iedere direct betrokkene

niet van gevrijwaard zullen blijven en een zware wissel zal

ook, en met een positieve instelling een steentje oppakt

trekken op onze gemeente in de nabije toekomst. Het is

kunnen we nu gaan werken aan het fundament voor een

echter ook een tijd waarin we zien hoe ongelofelijk crea-

gezonde gemeente na een, voor eenieder individueel, on-

tief heel veel mensen omspringen met de situatie en

gekend zieke periode.

Bijdrage VVD in eerste termijn

beelden noemen, de gemeente gaat bijvoorbeeld één of
meer windmolens bouwen en exploiteren. De gemeente

met de huidige Corona crisis ongemeen hard getroffen

De begrotingsbehandeling als rituele dans bij het uitvoe-

vaardigt zelf in principe medewerking voor plannen uit en

worden krijgen met een belastingverhoging van 35% (uit-

ren van macht. In Roerdalen is de laatste jaren vooral ge-

stelt bestemmingsplannen vast. Wetende dat er maar een

eindelijk in 2024) een klap in het gezicht.

kozen voor de weg van de minste weerstand met

beperkt aantal windmolens geplaatst kunnen

stevige ruggensteun door de coalitie wordt elke

worden betekent dit dat ondernemers aan het

tegenvaller met ongedekte cheques betaald. In-

Onze ondernemers veelal actief in horeca en recreatie die

2020 en waarschijnlijk ook 2021 zullen de geschiedenis in
gaan als rampjaren. U gaat de komende jaren structureel

kortste eind trekken.

grijpen of herbezinning vindt niet plaats.

meer geld uitgeven dan dat er binnen komt, de VVD vindt
Een ander voorbeeld is het

Een dergelijke werkwijze kan een land heel lang

aankopen van landbouw-

volhouden, een gemeente een beperkte tijd, een

grond met als doel te gaan

onderneming of burger kan dat helemaal niet.

verpachten.

De

gemeente

leent geld tegen een veel lager
De voorliggende begroting laat enig besef van ur-

dat onverstandig. Wij zien geen besef van heruitvinden
van gemeentelijke taken.
Sterker nog we blijven doen wat we deden, schaven links
en rechts wat bij en betreden de ondernemersmarkt.

rentepercentage omdat het oor-

gentie zien. Opeens worden alle mogelijke metho-

deel over kredietwaardigheid ge-

De veranderende financiële situatie laat zich het duidelijkst

den bedacht om geld te verdienen of op beperkte

koppeld is aan het zijn van een overheid.

zien in de financiële kengetallen, de stijgende schulden en da-

Ook dan staan boeren of investeerders op

lend eigen vermogen moeten alle alarmbellen laten rinkelen.

schaal geld te besparen.

een achterstand in de markt.
Echter:

De reactie op de inbreng van de gemeenteraadsfracties zal

“Schoenmaker blijf bij je leest, boer bij je beest.”

Een alternatief waar de VVD minder moeite mee heeft is

voor de VVD de input zijn voor het tweede bedrijf en het

investeren in onze verbonden partijen bijvoorbeeld de Wa-

eindoordeel bevatten.

De gemeente gaat zich als ondernemer gedragen in de

terleiding Maatschappij Limburg die in een traject van her-

markt waar zij ook zelf als bevoegd gezag optreedt, dat

financiering zit.

Namens de VVD fractie,
Herman Nijskens

kan leiden tot oneerlijke concurrentie. Ik zal twee voor-

Samenvattende reactie College van Burgemeester en Wethouders in eerste termijn
Alle politieke partijen schrijven over de onzekere tijd waarin

Daarnaast is een aantal partijen ook duidelijk waarop ze

We waken ervoor om op de stoel van de ondernemer te

we leven. Ze maken zich, net als wij, grote zorgen over de ge-

niet wil bezuinigen. Zoals het onderhoud van de openbare

gaan zitten. We willen een aanpak die past bij onze ver-

volgen van de Coronacrisis voor onze inwoners. Zoals meer

ruimte en de accommodaties. Dat ook van onze inwoners

antwoordelijkheid als gemeente. Wij zien kansen om met

eenzaamheid, ondernemers die het moeilijk hebben en de

een extra bijdrage wordt gevraagd, is een lastige maar

investeringen in duurzaamheid bij te dragen aan de ont-

zorg aan kwetsbare inwoners die onder druk staat. Er wordt

noodzakelijke keuze.

leving. Laten we alert blijven en aandacht houden voor elkaar.

wikkeling van duurzame energie. Dit zorgt ook voor
nieuwe inkomsten voor de gemeente.

een beroep gedaan op de veerkracht van onze lokale samenWe snappen de zorg over de onzekerheid van het effect
van een aantal maatregelen. Daar houden we rekening

We blijven bij het kabinet aandringen op een betere ver-

Alle partijen voelen de urgentie om keuzes te maken, waar-

mee in de verdere uitwerking. Het gaat ook om de rol van

deling van het geld dat we van de rijksoverheid krijgen.

mee onze begroting weer in balans komt. Ze verschillen wel

de gemeente. We kiezen er bewust voor om het anders

Wij willen er, samen met de andere gemeenten, voor zor-

met hun ideeën over hoe ze dat willen doen. Over het alge-

aan te pakken, zodat het de gemeente geld oplevert. Dat

gen dat we een vergoeding krijgen die past bij de taken

meen zien we dat onze voorstellen worden onderschreven.

sluit aan op de oproep om creatief te zijn. We zoeken naar

die we moeten uitvoeren. Het is nog te vroeg om taken

Kosten besparen in het sociaal domein en in de ambtelijke

nieuwe wegen om Roerdalen financieel gezond te houden.

terug te geven aan het Rijk. Dat is wel een mogelijkheid

organisatie. Minder geld naar de partijen die taken voor ons

Dat is een lastige opgave, maar we hebben in de reacties

die de Vereniging Nederlandse Gemeente overweegt, als het

uitvoeren. Maar ook investeren in duurzaamheid.

van de politieke partijen geen alternatieven gezien.

Rijk niet meer geld beschikbaar stelt voor de gemeenten.

We staan samen voor een grote uitdaging. Wij gaan die aan. Laten we het samen doen!

2021-2024: Roerdalen in Balans
De komende vier jaar zorgen we ervoor dat we de

We besparen op de organisatiekosten en werken aan

zorgen voor krachtige dorpen, met actieve inwoners,

begroting weer in balans krijgen. We geven niet

betere zorg en ondersteuning van onze inwoners.

een rijk verenigingsleven en sterke ondernemers.

meer uit dan we aan inkomsten ontvangen.

Niet wachten op betere tijden, maar nu aan de slag!

Zodat het nu en in de toekomst goed wonen, werken

We zorgen voor nieuwe inkomsten.

Dat alles doen we het liefst samen met u. Samen

en leven is in onze mooie gemeente.

Zorg en ondersteuning,
persoonlijk en dichtbij

Investeren in duurzaamheid

Samen Doen werkt!
Velen van u verdienen een groot compliment.

We gaan investeren in duurzaamheid zoals zonne-

Door de inzet van inwoners lukt het om in ieder

De zorg voor onze jongeren en ouderen kost veel

panelen en mogelijk ook in windmolens. Zo leveren

dorp belangrijke voorzieningen in stand te houden.

meer geld dan het Rijk ons betaalt. Dat willen we

we een bijdrage aan het opwekken van duurzame

Bijvoorbeeld sportparken, speelplekken en dorps-

veranderen. Het Sociaal Team zorgt voor goede

energie en verlagen we onze energiekosten.

huizen. Inwoners nemen zelf het heft in handen en

hulp en ondersteuning in de dorpen. Dus dichtbij en

We verwachten dat investeren in duurzaamheid

zorgen voor de best mogelijke voorziening voor

makkelijk te organiseren. Zo voorkomen we dat onze

ons structureel, dus ieder jaar opnieuw, geld gaat

hun dorp. De gemeente draagt waar mogelijk over

inwoners onnodig in dure hulpverlening belanden.

opleveren. Dat is goed voor onze portemonnee en

en bespaart zo in de kosten. Zo zorgen we voor

We krijgen steeds beter in beeld wat de behoeften

goed voor milieu en klimaat.

krachtige dorpen en houden we de gemeente

zijn in ieder dorp. Daarmee kunnen we maatwerk

betaalbaar. Hier gaan we mee door: Samen Doen!

leveren en beter bijdragen aan de gezondheid van
onze inwoners.

Financieel gezond blijven

Communicatieve organisatie
die minder kost

Lasten stijgen,
maar niet meer dan nodig

hebben flinke reserves, maar moeten die spaarpotjes

We kijken ook kritisch naar onszelf. Hoe kunnen we

Roerdalen is al jaren een van de goedkopere

steeds vaker gebruiken om onze jaarlijkse kosten te

slimmer en goedkoper werken en beter communi-

gemeenten in Limburg. Helaas stijgen de kosten voor

betalen. Op de lange termijn houden we dat niet

ceren? Zodat u als inwoner goede dienstverlening

het ophalen en verwerken van afval ieder jaar fors.

vol. Dan raken onze reserves uitgeput en ontstaat er

krijgt in heldere taal. Door medewerkers die graag

We ontkomen er dan ook niet aan van u een

wel een probleem. Dat willen we voorkomen. Maar

bijdragen aan oplossingen, die u of uw dorp ten

hogere bijdrage in de kosten te vragen.

niet door op alles te bezuinigen of de kosten voor

goede komen. We besparen op de organisatiekosten

onze inwoners fors te laten stijgen. We zorgen voor

en investeren in de kwaliteit van onze communicatie.

We zijn een financieel gezonde gemeente. We

een mix. We investeren om onze kosten te verlagen
en zorgen voor nieuwe jaarlijkse inkomsten. Daar
hebben we wel een paar jaar voor nodig. Daarom
gebruiken we tot uiterlijk 2024 onze reserves om
de begroting sluitend te krijgen. Vanaf 2024 is er
een nieuwe, duurzame balans. Zo blijven we een
financieel gezonde en betaalbare gemeente.
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