
(Persbericht uit 2020) 

 

BEDROGEN DOOR DEN HAAG. 

 

Wat de begroting betreft kan LEEFBAAR SOMEREN kort zijn: Over het algemeen kunnen we er 

mee leven. 

De belangrijkste kant van de begroting is de inkomstenkant. Wat je niet binnen krijgt, kun je ook 

niet uitgeven. Hier wringt duidelijk de schoen. 

 

De gemeentelijke belastingen, leges en andere kosten zullen de komende jaren behoorlijk stijgen. 

Het is voor LEEFBAAR SOMEREN duidelijk dat de oorzaak en schuld zeker niet bij de 

gemeentes ligt. Zo ook niet bij onze gemeente! 

De overheid in Den Haag (onze regering) stoot steeds meer taken af en gooit die op het bordje van 

de gemeentes. Geen probleem als het benodigde en hiervoor bedoelde geld ook meekomt. Helaas 

gebeurt dit duidelijk niet. Wel taken overhevelen naar de gemeentes, maar slechts een marginaal 

deel van het benodigde geld dat de overheid daar zelf voor gebruikte erbij doen. Er wordt dus 

onterecht geld achtergehouden. 

 

Diefstal? Op die manier houdt Den Haag geld over om uit te geven aan andere dingen. De 

gemeentes zijn het slachtoffer. Zij worden met de kosten opgezadeld en komen door dit wangedrag 

van Den Haag geld tekort. Ze zijn genoodzaakt gemeentebelastingen en andere tarieven te verhogen 

met als eindresultaat: 

U en ik moeten gaan betalen en zijn financieel het slachtoffer! 

Voor veel burgers lijkt het alsof hun gemeente zomaar belastingen verhoogt, terwijl de werkelijke 

schuld bij onze regering in Den Haag ligt. Wij van LEEFBAAR SOMEREN vinden dit verre van 

correct. Zelfs langs het smerige af. Dit vooral omdat de taken met het veel te lage geldbedrag geen 

taken zijn die je naast je neer kunt leggen of slechts deels of niet uit kunt voeren.  

Enkele sprekende voorbeelden zijn de Wet Maatschappelijk Ondersteuning en Jeugdzorg, beide zijn 

broodnodig en van levensbelang. 

De gemeentes zijn door onze regering met de rug tegen de muur gezet, in de tang genomen. 

In werkelijkheid zijn het ordinaire lastenverhogingen die aan ons als Nederlandse inwoners 

onterecht worden opgelegd door onze centrale overheid. Den Haag dus. 

Dit alles over de ruggen van onze gemeentes. Gaat nergens over. Laag bij de grond wat 

LEEFBAAR SOMEREN betreft. 

Helaas valt hier tot op heden weinig tegen te doen. Wij blijven alert! 

 

Ons advies: Laat dit zeker meewegen bij de keuze in het stemhokje bij de volgende verkiezingen. 
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