COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Aankomende donderdag is de
laatste raadsvergadering voor het
zomerreces. Traditiegetrouw is die
laatste vergadering een belangrijke vergadering. Daarmee is niet
gezegd dat de andere raadsvergaderingen onbelangrijk zijn, maar in
die laatste vergadering wordt heel
specifiek een beroep gedaan op
de controlerende en taakstellende
verantwoordelijkheid van de raad.
Ons college legt met de jaarrekening verantwoording af over het
gevoerde beleid in 2015 en met de
voorjaarsnota doen we voorstellen
aan de raad voor de toekomst. Op
basis daarvan wordt de begroting
uitgewerkt en uiteraard is het aan
de raad om hier iets van te vinden.
Ik nodig u van harte uit om eens te
komen kijken en te luisteren. In de
Omstreeks van deze week kunt u
waarschijnlijk meer lezen over de
voorjaarsnota.
Er is in den lande best wel wat
gedoe omdat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) niet in staat was
om de gegevens op tijd te leveren
waardoor de accountant ook nog
geen goedkeurende verklaring af
kan geven. Als het gaat om de cijfers, financiën en toelichting waarvoor wij verantwoordelijk zijn, ziet
het er goed uit. Voor wat betreft het
sociale domein en dan met name de
3-D’s zijn we ook hoopvol gestemd.
Uit zowel de Voorjaarsnota 2016
als de jaarstukken 2015 mogen we
concluderen dat Sint Anthonis een
financieel gezonde gemeente is. De
accountant heeft over 2014/2015
de financiële positie van de vijf
gemeenten in het Land van Cuijk
vergeleken. Nu is het altijd moeilijk om een goed vergelijk te maken
wanneer niet elke gemeente exact
dezelfde systematiek toepast, zoals
voor het weerstandsvermogen. Dit

is een begrip dat aangeeft in hoeverre we voldoende middelen hebben om eventuele risico’s op te vangen. In Sint Anthonis hebben we
de lat hoog liggen. Onze gemeente
heeft de risico’s goed in beeld en
heeft die risico’s ook in euro’s vertaald en dan doen we het heel erg
goed. Ook zijn onze schulden tussen 2010 en 2014 afgenomen, terwijl
die in een groot deel van de andere
Nederlandse gemeenten toegenomen zijn.
Als we een vergelijking maken,
moeten we wel eerlijk zijn; de lasten per inwoner waren aan de hoge
kant. Maar met de 50 euro daling
van de rioleringsbijdrage vanaf
2016 komen we in het Land van
Cuijk gemiddeld uit, en zelfs iets
onder het landelijk gemiddelde.
Het meerjarenperspectief ziet er
heel goed uit en als de herverdeling
van het gemeentefonds doorgang
vindt, dan komt er 50 euro per inwoner extra bij. Deze herverdeling is
nodig omdat de kleine gemeenten
in verhouding tot de grote gemeenten echt te weinig middelen kregen.
Met de nieuwe gegevens uit de meicirculaire betekent dit, op basis van
de huidige plannen, een positief
saldo tussen de 700.000 en 900.000
per jaar.
Maar dat het bij ons als gemeente
financieel goed gaat, betekent
niet dat het bij iedereen goed gaat.
Het weer heeft ondernemers en in
het bijzonder onze agrariërs grote
schade toegebracht. Wanneer u
een rondje maakt dan kunt u zien
dat de extreme weersomstandigheden geleid hebben tot heel veel
schade. En de gevolgen zijn hier, in
onze gemeente, ook zichtbaar. Het
water staat nog steeds tussen de
rijen, er ontstaat groeiachterstand
en geelverkleuring en je kunt nu al
zien dat gewassen staan te rotten
op het veld. Onze gemeente steunt
de acties die ingezet zijn door de
standsorganisaties om steun voor
onze boeren te vragen. Daarom
hebben wij ook een steunbetuiging
naar het kabinet gestuurd om oog
en oor te hebben voor de problemen
die zijn ontstaan. Want wat u ook
vindt van onze boeren, wij zijn een
agrarische gemeente en onze agrariërs zijn belangrijk voor onze economie, onze leefomgeving en werkgelegenheid. En alleen al daarom
verdienen zij nu onze steun!
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