
Algemene informatie

Contact
Bezoek/Post:  Wilhelminaplein 1, 
 5711 EK Someren
Telefoon:  (0493) 494 888
E-mail:  gemeente@someren.nl
Website:  www.someren.nl

Gewijzigde openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur 
Maandagavond van 17.00-20.00 uur
Loketten alleen op afspraak te bezoeken.
Een afspraak maakt u via www.someren.nl of 
telefonisch.
Telefonisch bereikbaar maandag t/m donder-
dag 8.30-1700 uur; vrijdag 8.30-12.30 uur
Team Zorg en Ondersteuning is in de 
ochtend bereikbaar voor vragen over zorg, 
welzijn en opvoeding.
Meer informatie op www.zosomeren.nl

Afvalbalie
Informatie over afval is te vinden op 
www.mijnblink.nl

Bijstandsuitkering
Een bijstandsuitkering vraagt u aan bij het 
UWV via www.werk.nl

Gemeentenieuws digitaal
Ontvangt u het gemeentenieuws liever 
digitaal in uw mailbox? Meld u dan aan via 
www.someren.nl/gemeentenieuws

Volg ons 
      www.facebook.com/GemeenteSomeren
      twitter.com/gemsomeren
      instagram.com/gemeente_someren

Gemeentenieuws
Someren • Someren-Eind • Lierop • Someren-Heide

Centrumvisie vastgesteld: eerste stap 
naar een bruisend centrum
                                              
Het vernieuwen van het centrum van Someren is voor de gemeente een belangrijk 
speerpunt voor de komende jaren. Hiervoor is eerst een duidelijke visie nodig met 
de centrale vraag: “Welk dorp wil je over 15 jaar zijn met welke identiteit?” Door 
veel overleg en onderzoek is er door bewoners, gebruikers en eigenaren veel info 
aangereikt dat tot drie scenario’s heeft geleid. Uiteindelijk is scenario twee van de 
centrumvisie op 27 mei aan de gemeenteraad voorgelegd en unaniem aangenomen. 
Hiermee zijn we klaar voor de volgende stap: het uitvoeringsplan.

Routekaart naar een vitaal hart van Someren
De centrumvisie is een grove schets van waar we naartoe willen. Het is eigenlijk een 
routekaart die de komende jaren verder uitgestippeld wordt. Samen met de OVS, 
(vastgoed)ondernemers en de omgeving (eigenaren, gebruikers, bewoners) vullen 
we het centrum verder in. Dit krijgt vorm in een uitvoeringsplan. De verschillende 
partijen gaan hier nu mee aan de slag. We willen een breed gedragen plan maken 
terwijl we snappen dat we niet 100% iedereen tevreden kunnen stellen.

Bedrijveninvesteringszone
Een belangrijke succesfactor voor het slagen van het uitvoeringsplan is de BIZ-
bijdrage voor ondernemers. Dit is een heffi ng waaraan alle centrumondernemers 
bijdragen. Uit het fonds dat hiermee ontstaat, kunnen extra activiteiten en aankleding 
betaald worden. Maar eerst moet er gestemd worden of de ondernemers wel een BIZ 
willen. Hier komt de komende tijd duidelijkheid over. We hopen van harte op een 
goede opkomst bij de stemming en een positief resultaat.

Denk mee!
Omdat de visie verder in details uitgewerkt gaat worden, is er nog veel ruimte voor 
iedereen, ook inwoners, om mee te praten over het centrum van Someren. Heb je 
een idee hierover of wil je graag eens met iemand van gedachten wisselen? Stuur 
een mail naar gemeente@someren.nl of kijk op www.someren.nl/centrumplan voor 
de contactgegevens van de kopgroepleden. Want het centrum van Someren is van 
ons allemaal!

Meer informatie
Kijk op www.someren.nl/centrumplan voor de centrumvisie en hoe deze tot stand is 
gekomen.

Kom in actie tegen 
ouderenmishandeling 
15 juni was het Internationale 
dag tegen Ouderenmishandeling. 
Jaarlijks krijgt naar schatting 1 op de 
20 ouderen hiermee te maken. Dit zijn 
op jaarbasis 200.000 ouderen. Het 
komt voor in alle sociaaleconomische 
klassen en binnen alle culturen in de 
Nederlandse samenleving. Het stopt 
vaak alleen door in actie te komen. 
Eén persoon is al genoeg. 

Ouderenmishandeling wordt 
onderschat 
Ouderenmishandeling, mishandeling 
van personen ouder dan 65 jaar, is een 
onderschat probleem en wordt meestal 
niet of te laat herkend. Je kunt je bijna 
niet voorstellen dat mensen op leeftijd 
nog met deze problematiek te maken 
krijgen. Hooguit wordt er gedacht aan 
mishandeling of diefstal door personeel 
in verpleeg- of verzorgingstehuizen. Maar 
ouderenmishandeling is zoveel meer 
dan dat. Het kan gaan om lichamelijke, 
psychische of seksuele mishandeling en/
of verwaarlozing, maar ook om fi nanciële 
uitbuiting. 

Over de grenzen van goede zorg heen
Het grootste deel van de ouderen dat 
slachtoffer wordt, heeft te maken met 
de gevolgen van ontspoorde mantelzorg. 
Degene die mishandelt, is meestal een 
partner of een (klein)kind dat destijds 
met hele goede bedoelingen aan de 
zorg voor zijn naaste begon. Maar als 
de zorg steeds zwaarder wordt, als de 
mantelzorger de zorg moet combineren 
met een gezin en/of een baan of als de 
mantelzorger zelf op leeftijd is, kan de 
zorg te zwaar worden. In zulke situaties 
kan het zijn dat iemand over de grenzen 
van goede zorg heen gaat. In mindere 
mate vindt ouderenmishandeling ook 
plaats door professionele verzorgers, 
vrijwilligers of (huis)vrienden. 

Veilig Thuis
Wilt u advies en hulp voor iemand 
anders en/of voor uzelf? Praat erover 
met iemand die u vertrouwt zoals een 
familielid, vriend of de huisarts. Of bel 
met Veilig Thuis 0800 2000 (gratis en 24 
per dag bereikbaar). Veilig Thuis is er voor 
iedereen, jong en oud, die te maken heeft 
met huiselijk geweld, kindermishandeling 
of ouderenmishandeling. Bij acuut gevaar 
voor uzelf of gezinsleden: bel 112. 

Bescherm uw vee tegen de wolf 
Sinds het voorjaar van 2020 heeft een wolf zich gevestigd 
in de omgeving van de Strabrechtse Heide. Om uw vee te 
beschermen is het verstandig als veehouder preventieve 
maatregelen te treffen.

Wolven hebben in principe wild op het menu staan, zoals wild 
zwijn, edelhert, ree en haas. Maar ook onbeschermd vee is 
absoluut niet veilig voor hem, dit hebben diverse veehouders in 
het afgelopen jaar al ondervonden. Het gaat dan voornamelijk om 
schapen, maar ook enkele Hooglander kalveren en damherten 
zijn gedood door de wolf. 

Wat kunt u als houder van dieren doen
Het is niet altijd gemakkelijk om uw vee te beschermen tegen 
de wolf, dit kost tijd en energie. De wolf bestrijkt een erg 
groot gebied om voedsel te zoeken en wáár hij zich bevindt is 
onvoorspelbaar. Wolven jagen bij schemering en in de nacht. 
Toch kunt u met onderstaande tips uw dieren zoveel mogelijk 
beschermen.

•  Indien u een nachtverblijf heeft voor uw dieren is het 
verstandig uw dieren daar onder te brengen. 

•  Controleer minimaal een keer per dag uw dieren. Controleer 
ook of uw afrastering nog in orde is.

•  Indien u geen nachtverblijf heeft, plaats dan uw dieren in een 
wolfwerend raster. Dit raster moet minstens 120 cm hoog zijn 
en geen gaten hebben die groter dan 20 cm zijn en er moet 
bovenal minimaal 4,5 kV op staan. Kijk voor meer informatie 
op www.wolf-fencing.nl of op www.bij12.nl. Wolven zijn 
slimme dieren die makkelijk zwakheden in de afrastering 
vinden. 

•  Wilt u andere preventieve maatregelen gaan gebruiken zoals 
het inzetten van bewakingsdieren? Neem dan contact op met 
een deskundige via www.canineeffi ciency.com

Dode dieren aangetroffen
Treft u dode dieren aan in uw wei en vermoedt u dat een wolf 
de dader zou kunnen zijn, meld dit dan binnen 24 uur bij het 
meldpunt van BIJ12, tel. (085) 486 22 22. Een taxateur van 
BIJ12 komt dan een DNA-tests afnemen. Mocht na onderzoek 
blijken dat daadwerkelijk een wolf het dier/dieren gedood heeft, 
dan heeft u recht op een schadevergoeding. Kijk voor meer 
informatie op www.bij12.nl. Wees daarna voorbereid dat een 
wolf altijd terugkomt naar plekken waar hij succes heeft gehad; 
neem dus (alsnog) goede maatregelen. 

Angst om zelf door de wolf aangevallen te worden, is niet reëel. 
Het dier is schuw en laat zich extreem zelden zien. Mocht u het 
dier toch zien, geniet dan van dit bijzondere moment en plaats 
een melding op www.waarneming.nl.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.brabant.nl (zoek op wolf in 
brabant) of kijk op www.someren.nl.

17 juni 2021   Meer informatie: www.someren.nl 

Jaarrekening 2020
Op 24 juni vindt in de raadsvergadering 
de behandeling van de jaarstukken plaats. 
Met de jaarstukken legt het college 
verantwoording af over het gevoerde 
beleid in 2020.

Op pagina 8 en 9 staat een samenvatting 
van de inkomsten en uitgaven van 
2020. De volledige jaarstukken kunt u 
inzien op https://someren.
jaarverslag-2020.nl/.
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Verkiezing Meest Toegankelijke 
Gemeente Nederland
Onze gemeente doet mee aan de 
verkiezing #MeestToegankelijkeGemeente 
van Nederland. Vind jij het belangrijk dat 
iedereen zo goed mogelijk mee kan doen? 
Wij ook! We zijn trots op wat we al bereikt 
hebben en zijn druk bezig met dit verder 
uit te breiden en hierin te investeren. 
Daarom doet onze gemeente mee aan 
deze verkiezing en maken we graag kans 
op de titel #MeestToegankelijkeGemeente.

Meer informatie en stemmen kan via 
www.meesttoegankelijkegemeente.nl.

Wilhelminaplein 1
5711 EK  Someren

Postbus 290
5710 AG  Someren

T (0493) 494 888
gemeente@someren.nl

www.someren.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Ruimtelijke Ontwikkeling
bij gemeente Someren

De gemeente Someren is in beweging! Wij zoeken collega’s die 
samen met ons de organisatie vormgeven en vernieuwing 
brengen. Klopt jouw hart voor Ruimtelijke Ontwikkeling en 
ben jij een kei in jouw vakgebied? Dan zoeken wij jou!

We zoeken (beleids)medewerkers met inhoudelijke kennis op 
het gebied van: stedelijke ontwikkeling, recreatie, toerisme 
en planeconomie, bestemmingsplannen en omgevings-
vergunningen. 

Interesse? 
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl. 
Functiewaardering schaal 10,  max. € 4.494,- bij 36 uur/week.

vacatures
vacature

Beschik jij over een proactieve instelling, expertise én de 
drive om een effectieve bijdrage te leveren aan de huidige 
en toekomstige (fi nanciële) praktijk van onze organisatie? 
Dan zoeken wij jou!

Financieel adviseur 
(36 uur, HBO-niveau)

Functiewaardering schaal 9, max. € 4.048,- bij 36 uur/week.
Solliciteer vóór 20 juni 2021

Interesse?
Ga naar www.werkeninzuidoostbrabant.nl

Dorpsondersteuners 
De dorpsondersteuners zijn er voor u! Ook nu de corona-maatregelen gelden. Ze zijn 
heel goed bereikbaar. Neem dus gerust contact op als u een ondersteuningsvraag heeft 
en niet precies weet waar u moet beginnen met zoeken. Dit is geheel kosteloos.

Er zijn meerdere dorpsondersteuners actief:
•  Lierop: Marieke Linders (dorpsondersteuner@lieropleeft.nl / 06-53668150)
•  Someren-Eind en Someren-Heide: Cindy Manders (c.manders@oniswelzijn.nl/ 

06-19221188)
•  Someren-Dorp: Loes van der Weerden (l.vanderweerden@oniswelzijn.nl / 

06-24844536)
Kijk voor meer informatie op www.zosomeren.nl/dorpsondersteuning 

Raadsvergadering

Donderdag 24 juni 2021 vergadert de 
Somerense gemeenteraad in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De vergadering 
is openbaar en begint om 19.00 uur. 
Inwoners kunnen de raadsvergadering 
ook live volgen via Siris-radio of Siris-
tv. Wanneer u afstemt op Siris-tv dan 
kunt u alleen de radio horen als er geen 
fi lmuitzending is.
Wilt u de vergadering bijwonen, meld 
u dan aan bij de griffi er, Joke Oostdijk, 
j.oostdijk@someren.nl of per telefoon, 
(0493) 494 888

1. a. Opening met overweging.
 b. Trekken van het stembriefje.
 c. Vaststellen van de agenda.
2. Vaststellen van de besluitenlijst van de 

raadsvergadering van donderdag 27 
mei 2021.

3. Mededelingen door voorzitter, 
raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken

HAMERSTUKKEN
5. Kennisnemen van en instemmen 

met zienswijze op ontwerpbegroting 

2022 en meerjarenraming 2023-2035 
Senzer.

6. Verklaren geen bedenkingen te hebben 
tegen verlenen omgevingsvergunning 
voor appartementencomplex 
Speelheuvelstraat 30

7. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 
Hollestraat ongenummerd.

8. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 
Heikantstraat 7-11 en ong.

9. Vaststellen jaarstukken 2020 
gemeente Someren.

BESPREEKSTUKKEN
10. Benoemen burgercommissielid voor de 

fractie Gemeenschapslijst.
11. Kennisnemen van en instemmen 

met zienswijze jaarverslag 2020 en 
begroting 2022 gemeenschappelijke 
regeling ICT- Noord- en Midden 
Limburg (NML).

12. Vaststellen Nota Geluidbeleid.
13. Vaststellen bestemmingsplan 

Buitengebied Someren deelgebied 3.
14. Vaststellen Kadernota 2022 gemeente 

Someren.
15. Sluiting.

Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen 
op afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het KCC 
is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Een afspraak kunt 
u maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Kopieën van stukken kunnen tevens 
worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

In de periode van 4 t/m 10 juni 2021 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergun-
ningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
- Bongerd 8, vervangen van het dak van een woonhuis (7-6-2021);
- Bulterweg ongen., oprichten van een woonhuis (4-6-2021);
- Bulterweg ongen., plaatsen van een tijdelijke woonunit (9-6-2021);
- Houtbroekdijk ongen., oprichten van een woonhuis (4-6-2021);
- Houtbroekdijk ongen., plaatsen van een tijdelijke woonunit (4-6-2021);
- Kerkendijk 103, vernieuwen van het dak van een woonhuis (9-6-2021);
- Loostreeplaan 31, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigran-

ten (4-6-2021);
- Otterdijkseweg 1, legaliseren van een bestaande hooistal en hobbykas 

(4-6-2021);
- Roggemaat ongen. (Groote Hoeven kavel 46 en 47), oprichten van een 

tweekapper (7-6-2021);
- Ter Hofstadlaan 78, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmi-

granten (4-6-2021);
- Vlasstraat 10, afwijken van de bestemming voor het plaatsen van 15 tijdelijke 

woonunits t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten (10-6-2021); 
- Wevelsdaal 30, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 

(4-6-2021).

• Verleende omgevingsvergunning

Reguliere procedure 
In de periode van 4 t/m 10 juni 2021 zijn de volgende verleende omgevingsvergun-
ningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
- Brimweg 16, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten (9-

6-2021);
- Herselseweg 18, afwijken van de bestemming t.b.v. vestigen Bed & Brekafast 

(10-6-2021);
- Kerkenhuis 8, afwijken van de bestemming t.b.v. vestigen Bed & Breakfast (9-6-

2021);
- Laarstraat 25, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmi-

granten (7-6-2021);

● 1e Wijziging beleidsregels Tijde-
lijke Ondersteuning Noodzakelijk 
Kosten (TONK) 

Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij op 17 juni 2021 “de Beleids-
regel 1e wijziging Beleidsregels Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijk Kosten 
(TONK) gemeente Someren” hebben 
vastgesteld.

In deze beleidsregel wordt geregeld dat 
de artikelen 3, 5, 9 en 11 van beleidsre-
gels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke 
kosten (TONK) Someren 2021 wijzigen. 
De belangrijkste wijziging is het vervallen 
van de vermogenstoets en de verhoging 
van de tegemoetkoming. Voor alleenstaan-
den of gezinnen met een lage woonquote 
wordt de tegemoetkoming verhoogd naar 
€ 1.750,-. Bij de hoge woonquote wordt 
de tegemoetkoming verhoogd naar € 
3.000,-.

De beleidsregel 1e wijziging Beleidsregels 
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk 
Kosten (TONK)  gemeente Someren treedt 
in werking 1 dag na bekendmaking.

De Beleidsregel 1e wijziging Beleidsregels 
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kos-
ten (TONK)  gemeente Someren ligt ook, 
tot zes weken na deze mededeling, op 
werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, ter in-
zage bij het Klant Contact Centrum van de 
gemeente. De stukken kunt u op afspraak 
ook buiten de openingstijden inzien. Een 
afspraak kunt u maken via telefoonnum-
mer (0493) 494 888.

● 30 km/h-zone en fi etsstroken op 
Kanaalstraat tussen Ter Hofstad-
laan en Geldestraat

Burgemeester en wethouders van Some-
ren hebben besloten om op het gedeelte 
van de Kanaalstraat tussen Ter Hofstad-
laan en Geldestraat een 30 km/h-zone in 
te stellen. Bij de geplande herinrichting 
van dit gedeelte van de Kanaalstraat 
worden tevens fi etsstroken gerealiseerd op 
het gedeelte tussen Ter Hofstadlaan en de 
aansluiting van het tweerichtingenfi etspad. 
De fi etsstroken worden aangeduid met 
fi etssymbolen. Het verkeersbesluit hier-
voor wordt met de bezwaarmogelijkheid in 
de digitale Staatscourant van 17 juni 2021 
bekendgemaakt.     

Bekendmakingen
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 - Ter Hofstadlaan 110, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmi-
granten (8-6-2021);

 - Somerenseweg 23, 23a, 23b en 23c, oprichten van een kantoor en drie apparte-
menten (8-6-2021);

 - Verhagenstraat 18, oprichten van een loods (4-6-2021).  

Tegen besluiten om vergunningen te verlenen kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na de dag waarop de vergunningen aan de aanvrager zijn toegezonden schrif-
telijk een bezwaarschrift indienen. 
Het bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester en wethouders van Some-
ren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend 
en voorzien zijn van dagtekening, naam en adres. Bovendien dient u duidelijk aan te 
geven waarom u tegen het besluit bezwaar maakt. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor 
moet de indiener van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indie-
nen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten 
verbonden. 
U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening te treffen ook digitaal indienen. Hoe 
u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: http://loket.rechtspraak.nl/Burgers.

• Ontwerp intrekkingsbesluit omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.15 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht bekend dat met ingang van 18 juni 2021 gedurende zes weken de ont-
werpbeschikking intrekkingbesluit omgevingsvergunning ter inzage ligt voor:
 - Nieuwendijk 130, inzake het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning 

beperkte milieutoets met verklaring van geen bedenkingen en melding Activiteiten-
besluit.

Inzage
De (eventuele) aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op af-
spraak inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een 
afspraak maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zijn/haar zienswij-
ze(en) kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Voor 
het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen met de het KCC, via tel. (0493) 494 888.

Wij maken u erop attent dat in beginsel slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking 
kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking 
en men belanghebbende is.

• Verlengen beslistermijn

In de periode van 4 t/m 10 juni 2021 zijn de volgende verlengingen van de beslister-
mijn verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):
 - Beuvenlaan 5, afwijken van de bestemming t.b.v. wonen en bedrijfsvoeren (10-6-

2021);
 - Nieuwendijk 130, herbouwen van een bedrijfswoning  (9-6-2021);

Tegen verlengingen van een beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning is 
geen bezwaar of beroep mogelijk.

• Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer

De volgende ingekomen melding wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 8.41 
Wet milieubeheer: 
 - Vaarselstraat bij 46, voor het veranderen van activiteiten (verwijderen bestaand 

Enexis district station). Melding ingevolge het Activiteitenbesluit. De melding is 
ingekomen op 1 juni 2021.

Voor inrichtingen die onder de aangeduide Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 
vallen, is geen omgevingsvergunning voor milieu nodig. De inrichting moet voldoen 
aan de algemene voorschriften. Tegen bovengenoemde melding(en) staat geen be-
zwaar en beroep open.
Inzage termijn: van 18 juni tot 2 juli 2021.



Op deze pagina staat een samenvatting van de 
belangrijkste inkomsten en uitgaven voor 2020 in de 
gemeente Someren. De volledige jaarstukken kunt u inzien 
op: https://someren.jaarverslag-2020.nl/.  
Op donderdag 10 juni heeft in de commissievergadering 
Burger en Bestuur de behandeling van de jaarstukken 
plaatsgevonden. Op donderdag 24 juni a.s. worden de 
jaarstukken behandeld in de gemeenteraadsvergadering. 
De vergaderingen vinden weer fysiek in het gemeentehuis 
plaats. Wilt u de raadsvergadering bijwonen, meldt u zich 
dan vooraf aan bij de griffier Joke Oostdijk, 
j.oostdijk@someren.nl. U kunt de raadsvergadering ook 
beluisteren via radio Siris.
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Na verwerking van alle begrotingswijzigingen werd voor 
2020 een resultaat verwacht van € 519.000 voordelig. In 
werkelijkheid bedraagt het voordelig resultaat € 1.449.000. 
Een verschil van € 930.000. 
Het extra positieve resultaat is vooral te verklaren door 
eenmalige meevallers. Enkele in het oog springende 
posten hierbij zijn de bouwleges, jeugdzorg en corona. 
• Bouwleges
Ondanks de coronacrisis werd er volop gebouwd en 
verbouwd in onze gemeente. Ook hadden we een 
aantal grote bouwplannen met hoge legeskosten 
(bungalowpark/zonnepanelen). Hierdoor werden meer 
bouwleges ontvangen (€ 261.000).  
• Jeugdzorg
Het resterende deel van het voordeel komt grotendeels 
voor rekening van het onderdeel jeugdzorg. Oorzaak van 
de lagere kosten kan worden gevonden in andere  inzet 
op begeleiding, minder doorverwijzingen en nagekomen 
afrekeningen van 2019 die positiever uitvielen. 
• Corona
Bij het opstellen van de jaarrekening is er nog geen 
volledig beeld te geven van de coronakosten. Om deze 
reden wordt voorgesteld van het resultaat ad € 1.449.000 
een bedrag van € 207.000 in de reserve corona te storten. 
Deze reserve kan later worden aangewend om nagekomen 
kosten van corona te betalen. 

Het jaar 2020 werd vooral beïnvloed door de coronacrisis. 
De ontwikkelingen van het virus bepaalden voor een 
groot deel de agenda. In de jaarrekening is in een aparte 
paragraaf uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen 
die de crisis heeft op onze inwoners, ondernemers, 
maatschappelijke organisaties, de gemeentelijke 
organisatie en het voldoen van de gemeentelijke 
belastingen. 
In de jaarstukken staat hoeveel geld het afgelopen 
jaar waar naartoe is gegaan. Dit is verdeeld in 
jaarlijks terugkerende kosten en eenmalige uitgaven 
aan projecten. Met de jaarstukken legt het college 
verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020.
De jaarstukken 2020 zijn gebaseerd op het 
programmaplan zoals opgenomen in de begroting 2020 
van de gemeente Someren. De begroting bestaat uit 5 
programma’s:
1. Samen Someren
2. GreenLab 2030
3. Aantrekkelijk wonen

INKOMSTEN UIT GEMEENTELIJKE 
BELASTINGEN EN HEFFINGEN

(x 1.000)
(x 1.000)

Onroerende zaakbelasting 4.355
Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 1.575
Rioolheffing en rioolaansluitrecht 1.415
Toeristenbelasting 184
Hondenbelasting 102
Leges en heffingen 1.789

Eindtotaal € 9.420Eindtotaal € 9.420

Rijksbijdragen Algemeen en doeluitkering 26.597

Gemeentelijke belastingen en heffingen 9.420

Inzet reserves* en voorzieningen 9.440
Grondexploitatie 7.970
Overig 11.549

Eindtotaal € 64.976

* Het resultaat 2020 is verrekend met de reserves.

Uitgaven: waar gaat het geld naartoe?

Inkomsten: waar komt het geld vandaan?

Uitgaven: waar gaat het geld naartoe?

SAMEN SOMEREN
• Communicatie en Burgerparticipatie 
• Leefbaarheid
• Eigen kracht 

HART VAN SOMEREN
•  Centrumvisie CP21

BEDRIJFSVOERING
•  Wendbare organisatie

GREENLAB 2030
• Beleefbaar Buitengebied
• Aantrekkelijke gemeente door toerisme, recreatie en horeca
• Prima vestigings- en ondernemersklimaat

AANTREKKELIJK WONEN
• Veilige leefomgeving 
• Veilige en vlotte verkeersafwikkeling
• Onweerstaanbaar Someren (OS21)
• Duurzaamheid
• Gedifferentieerd en aantrekkelijk woningaanbod 

Meer weten over 
de Jaarstukken 2020?

Kijk op www.someren.
jaarverslag-2020.nl

•  Wendbare organisatie
€€

€

€

waar komt het geld vandaan?

Meer weten over 
de Jaarstukken 2020?

Kijk op www.s
jaarverslag-2020.nl

€€

€

€

4. Hart van Someren
5. Bedrijfsvoering



(plannen voor) bouwprojecten, waaronder ook 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), 
verder tot ontwikkeling gebracht: 
• Lierop: Gildewijk
• Someren-Eind: Goede Vaart en Brim IV
• Someren-Heide: Eggendreef
• Someren-Dorp: Groote Hoeven 

en Paulusproject 
De nodige bestemmingsplannen en vergunning- 
trajecten zijn volop in beweging. Naast deze 
bouwprojecten is er ook hard gebouwd aan recre- 
atiepark Heihorsten I. 
De verkoop van de vakantiewoningen loopt zeer 
voorspoedig. Bij de verdere ontwikkeling van dit 
recreatiegebied blijven we uiteraard continu oog 
houden voor de draagkracht van het natuurgebied. 

Aanbesteding zonneparken
In Someren is beleid gemaakt waarmee tot 2030 
maximaal 100 ha. grond ingezet mag worden voor 
de aanleg van zonneparken. Bij de aanleg is o.a. 
een mooie inpassing in het landschap en dubbel 
bodemgebruik verplicht. Dubbel bodemgebruik 
wil zeggen dat dezelfde grond naast het gebruik 
voor het opwekken van energie ook een tweede 
functie moet krijgen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld 
denken aan het planten van struiken voor 
meer biodiversiteit, het kweken van siitake 
paddenstoelen in het kader van voedselinnovatie 
of het maken van een waterberging om bij hevige 
regenbuien wateroverlast in de omgeving te 
beperken. De eerste ha. zijn inmiddels vergund voor 
locaties aan de Lungendonk (2x), Heikantstraat en 
Kerkendijk. 
In 2020 heeft een tweede aanbesteding plaats-
gevonden waarbij 12 nieuwe plannen zijn 
ingediend. Als reactie hierop heeft Enexis inmiddels 
aangegeven niet over voldoende capaciteit te 
beschikken om nieuwe zonneparken op het 
bestaande netwerk aan te kunnen sluiten. Nieuwe 
plannen zullen hierdoor vertraging oplopen 
totdat Enexis haar netwerk heeft uitgebreid en 
opgewaardeerd.

Centrumvisie
Om het centrum van Someren sfeervoller en 
levendiger te maken, is er in 2020 gewerkt aan 
een centrumvisie. Dit is in nauwe samenwerking 
met Ondernemers Vereniging Someren en 
vertegenwoordigers van horeca, cultuursector en 
bewoners gebeurd. 

In 2020 hebben o.a. enkele interactieve dorpscon- 
ferenties met bewoners en ondernemers plaats- 
gevonden waarin samen over denkrichtingen 
en mogelijkheden is gesproken. Vanuit de visie 
volgt straks een uitvoeringsplan waarmee we een 
centrum kunnen creëren waar zowel inwoners, 
ondernemers en recreanten zich thuis voelen. Dit 
plan wordt in fases ontwikkeld, startend met het 
Wilhelminaplein.

van (matige) eenzaamheid toegenomen van 20% 
(2015) naar 32% (2019) en in 2016/2017 was bij 7% 
van de volwassenen en 13% van de ouderen sprake 
van (zeer) ernstige eenzaamheid.
De coronacrisis heeft deze cijfers vooral bij jongeren 
helaas nog meer laten stijgen. Om onze aanpak van 
eenzaamheid te verbeteren hebben we de huidige 
aanpak grondig getoetst en zijn de risicogroepen 
en mogelijkheden om eenzaamheid te bestrijden in 
beeld gebracht. Uit de evaluatie blijkt dat we al veel 
zaken ter voorkoming, signalering en vermindering 
van eenzaamheid goed geregeld hebben. Maar 
er liggen ook verbeterpunten op het gebied van 
taboedoorbreking, beeldvorming, afstemming 
en samenwerking. Deze verbeterpunten worden 
verder opgepakt. 

Burgerhulpverlening
Een ander onderwerp uit het werkplan sociaal 
domein betreft de burgerhulpverleners. Een 
burgerhulpverlener is iemand die is opgeleid 
om eerste hulp te verlenen wanneer er via 112 
een melding van een hartstilstand in de buurt 
binnenkomt. Aangezien bij een dergelijke 
melding de eerste 6 minuten cruciaal zijn, kan 
de burgerhulpverlener de overlevingskansen 
vergroten doordat deze snel ter plekke is en 
alvast kan starten met reanimeren terwijl de 
ambulance onderweg is. In het coalitieprogramma 
2018-2022 is als actiepunt opgenomen om het 
aantal burgerhulpverleners in Someren in beeld 
te brengen en indien gewenst het aantal te 
vergroten. Uit onderzoek blijkt dat er momenteel 
voldoende aandacht is voor dit onderwerp (o.a. via 
lessen van Heart Safe op het Varendonckcollege 
in Asten en Someren) en er op dit moment ook 
voldoende burgerhulpverleners zijn. Om goed 
overzicht te houden, wordt de situatie jaarlijks 
opnieuw bekeken. 

Onweerstaanbaar Someren
Onze omgeving en leefwereld 
zijn nog niet goed ingericht 
op de nieuwe weersomstandigheden met instabiel 
weer en zo nu en dan felle regen- of hagelbuien. 
Daarom werkt de gemeente samen met o.a. de 
Waterschappen Aa en Maas en De Dommel, de 
Provincie, ZLTO, WoCom aan een klimaatbestendiger 
en daarmee Onweerstaanbaar Someren. In 2020 is 
er een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 
opgesteld en een afkoppelplan gemaakt om het 
regenwater los te koppelen van het rioolsysteem. 
Daarnaast is er gewerkt aan een oplossing van 
diverse knelpunten in Someren-Dorp en Someren 
Noord. Samen met afkoppelinitiatieven van 
diverse inwoners moeten deze maatregelen ervoor 
zorgen dat de wateroverlast in Someren sterk gaat 
afnemen.

Bouwen
In 2020 is er volop gebouwd en verbouwd in 
Someren. Zowel door inwoners als in opdracht 
van de gemeente. In alle kerkdorpen zijn in 2020 

Corona
In het jaar 2020 hield het coronavirus ons flink in 
zijn greep. Het virus kwam in het voorjaar opzetten 
om voorlopig niet meer weg te gaan. Ook onze 
gemeente is helaas zwaar getroffen. Iedereen 
kent wel mensen die ernstig ziek zijn geworden 
of zijn overleden aan het virus. Daarnaast raakten 
mensen hun baan kwijt of raakten hun bedrijven in 
financiële nood. De impact op het alledaagse leven 
was en is nog steeds enorm. Voor een gemeente 
met een rijk verenigingsleven en een doorgaans 
goed gevulde evenementenkalender voelde het 
heel onnatuurlijk om afstand te moeten nemen 
van elkaar en zoveel mogelijk thuis te blijven. 
Des te mooier was het dat inwoners, bedrijven en 
verenigingen niet bij de pakken gingen neerzitten, 
veerkracht toonden en met mooie initiatieven 
kwamen. Somerenaren hebben laten zien dat ze er 
in moeilijke tijden voor elkaar zijn en elkaar niet 
uit het oog verliezen.
Ook voor de gemeentelijke organisatie ver-
anderde het werken compleet. Naast de radicale 
ommezwaai van werken in het gemeentehuis naar 
werken thuis, kwamen de werkzaamheden voor 
veel medewerkers volledig in het teken van corona 
te staan. Alles is in het werk gesteld om onze 
inwoners, ondernemers en verenigingen zo goed 
mogelijk te informeren over en ondersteunen bij 
de beperkingen en (financiële) mogelijkheden 
tijdens de coronacrisis. Om de verenigingen 
tegemoet te komen, hebben we bijvoorbeeld de 
jaarlijkse subsidies in 2020 door laten lopen en 
de huurkosten van gemeentelijke accommodaties 
laten vervallen. Daarnaast hebben we ons volop 
ingezet om initiatieven vanuit de samenleving 
binnen de richtlijnen mede mogelijk te maken.
Vanuit het Rijk heeft de gemeente financiële 
middelen ontvangen om zelfstandige onder- 
nemers in zwaar weer te helpen via de 
zogenaamde Tijdelijke Overbruggingsregeling 
Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Dit bedrag is 
volledig doorbetaald aan Senzer om uitvoering 
te geven aan de regeling. In totaal heeft Senzer 
uit Someren 356 aanvragen voor ondersteuning 
ontvangen en is er € 1.338.038 aan TOZO uitgekeerd 
aan zelfstandige ondernemers. 
Inmiddels wordt er gelukkig volop gevaccineerd 
en lijkt het nu toch echt de goede kant op te gaan. 
Hopelijk kunnen we het coronahoofdstuk in 2021 
definitief achter ons laten. En hopelijk kunnen we 
daarmee niet alleen terug naar normaal, maar 
vooral samen vooruit naar beter. 

Aanpak eenzaamheid
In 2020 is er aan verschillende onderwerpen van 
het werkplan sociaal domein gewerkt. Eén van 
deze onderwerpen is eenzaamheid. Het thema 
eenzaamheid is actueler dan ooit en de gemeente 
wil de problemen rondom dit onderwerp serieus 
aanpakken. Uit terugkerend onderzoek van de 
GGD blijkt dat, net als in de regio, ook in Someren 
zowel jongeren als volwassenen gevoelens van 
eenzaamheid ervaren: bij jongeren is het gevoel 
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