
Financiën 
De gemeente heeft een huishoudboekje dat goed op orde is. LOKAAL! zet in op juiste keuzes 
en blijft kritisch op uitgaven om zodoende de lokale belastingen laag te houden. De 
toenemende kosten binnen het sociaal domein zijn een niet te onderschatten risico. De 
tekorten binnen het sociaal domein mogen niet meer oplopen. Om iedereen de juiste zorg te 
kunnen blijven bieden zullen we op onze uitgaven kritisch moeten blijven, keuzes moeten 
durven maken. In de regio blijven investeren in samenwerkingsverbanden. Deze zijn nodig 
om de zorg betaalbaar te  houden. Nog te veel openeinderegelingen en overschrijdingen. 
Hier moet een betere controle op komen.  
 
Uitgangspunten LOKAAL! voor de begroting van de gemeente zijn:  

● Werken binnen de begroting; werken met de voor de kapitaalgoederen opgestelde 
beheersplannen; 

● Werken volgens meerjarenperspectief voor de te reserveren gelden. Incidentele 
meevallers niet voor structurele zaken inzetten. ‘Op de kleintjes blijven letten’; 

● Er moet een integraal huisvestingsplan zijn voor het onderwijs; 
● De vervuiler betaalt. Toename van zwerfafval en schade door de groei van toerisme 

kunnen leiden tot verhoging van de toeristenbelasting. Overlast door hondenpoep is 
één van de grootste ergernissen onder inwoners van onze gemeente. De kosten voor 
handhaving en vervuiling mogen niet bij andere inwoners gelegd worden. Een 
effectieve aanpak van overlast van hondenpoep. LOKAAL! daagt eigen inwoners uit 
om oplossingen aan te dragen voor alledaagse problemen zoals overlast 
hondenpoep, parkeerdruk en zwerfafval;  

● Samenwerking met andere gemeenten in gemeenschappelijke regelingen alleen 
wanneer dat tot betere dienstverlening leidt en het niet méér kost dan als onze 
gemeente het zelf uitvoert; bij voorkeur leidt samenwerking met andere gemeenten 
tot lagere kosten door schaalvergroting; 

● Investeren waar mogelijk, bezuinigen als nodig; 
● Een reëel OZB-tarief hanteren. LOKAAL! vindt het belangrijk dat het OZB-tarief blijft 

op een peil dat voor de inwoners van de gemeente reëel is en dat toch voor de 
gemeente een goede bron van belastinginkomsten vormt; 

 


