
Algemene informatie

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

Openingstijden gemeentehuis 
Maandag tot en met donderdag: 9.00-17.00 uur
Vrijdag: 9.00-12.30 uur
Maandagavond: 17.00-20.00 uur
Loketten alleen op afspraak te bezoeken.
Een afspraak maakt u via www.someren.nl
of telefonisch.
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

Tijdens de raadsvergadering van 4 no-
vember heeft de gemeenteraad de be-
groting 2022 vastgesteld. Ook zijn er een 
aantal wijzigingen voorgesteld die door de 
raad zijn aangenomen. 
De begroting is te zien als het huishoud-
boekje voor de gemeente. Hierin staat 
wat de plannen van de gemeente Some-
ren voor het nieuwe jaar 2022 zijn, waar 
de gemeente geld vandaan haalt en hoe 
dit wordt besteed. Als college zijn we ver-
heugd dat de raad de begroting unaniem 
heeft vastgesteld. De raad heeft met de 
begroting en het jaarverslag instrumen-
ten in handen om de kaderstellende en de 
controlerende taak uit te kunnen voeren.

Koppeling met Toekomstvisie 
2030
Net als vorig jaar staan de vier program-
ma’s uit de Toekomstvisie 2030 centraal in 
de begroting. De Toekomstvisie is in 2017 
samen met inwoners opgesteld. De pro-
gramma’s hieruit zijn:
• Samen Someren – Zorgzame en zelfred-
zame dorpen
• GREENLAB2030 – Productief, innovatief 
en circulair buitengebied
• Aantrekkelijk wonen – Onderscheidende 
woonmilieus in gezond parklandschap
• Hart van Someren – Centrum voor ont-
moeten, beleven en genieten
In de begroting 2022 zijn deze pro-

gramma’s aangevuld met het hoofdstuk  
Bedrijfsvoering.

Sluitende begroting
De begroting 2022 is de laatste begro-
ting in deze raadsperiode en we kunnen 
deze periode goed afsluiten. Dat wil zeg-
gen met een sluitende begroting en een 
positieve toekomstprognose. Voor de ko-
mende jaren wordt daarom niet alleen 
afgezien van de verhoging van OZB die 
vorig jaar nog aangekondigd was. Ook de 
verhoging die voor het lopende jaar 2021 
noodzakelijk was, is voor 2022 terugge-
draaid. Wel vindt, zoals gebruikelijk, de in-
dexering van de OZB plaats om de inflatie 
te volgen.

Ruimte voor investeringen en 
keuzes
In de begroting 2022 is op een aantal  
onderdelen geld vrijgemaakt: 
Zo wordt de beoogde bezuiniging van 
2,5% op welzijn doorgeschoven, is  
€ 50.000 beschikbaar gesteld voor het 
uitwerken van de woonvisie en wordt ook 
€ 200.000 vrijgemaakt voor extra per-
soneelsinzet om de kwaliteit van dienst-
verlening op peil te houden. Daarnaast 
zijn er kredieten beschikbaar gesteld van  
€ 65.000 voor de gebiedsgerichte aanpak 
van Klein Strabrecht, van € 50.000 voor 
de uitvoering van de centrumvisie en tot 
slot € 50.000 voor het uitvoeren van een 
bestuurskrachtonderzoek. 

Inmiddels zijn de meeste actiepunten uit 
het collegewerkprogramma gerealiseerd 
of verkeren in een afrondende fase. De 
programmabegroting 2022 is samenge-
steld in een roerige en onzekere periode. 
Onzekerheid over de (lange termijn) ge-
volgen van de coronacrisis, onzekerheid 
over de financiële bijdragen die wij van 
het Rijk mogen verwachten (bijvoorbeeld 
sociaal domein en algemene uitkering) 
en over de beleidskeuzes die het nieuwe 

kabinet zal gaan maken in het coalitieak-
koord. De eerste berichten voor wat be-
treft de financiële bijdragen laten geluk-
kig een positief toekomstperspectief zien 
waarbij we zonder lastenverzwaring voor 
de inwoners het voorzieningenniveau op 
peil kunnen houden.

Ingediende amendementen
Tijdens de behandeling van de begroting 
zijn er twee amendementen (voorstel tot 
wijziging van een raadsbesluit) ingediend 
en aangenomen. De fracties Wij zijn So-
meren VVD, Leefbaar Someren, Gemeen-
schapslijst en Lijst Someren-Heide hebben 
samen een amendement ingediend om de 
OZB met extra 5% te verlagen. Dit amen-
dement is met 10 stemmen voor en 6 
stemmen tegen aangenomen. Daarnaast 
is namens alle fracties het amendement 
ingediend en unaniem aangenomen om 
€ 200.000,- extra te reserveren voor het 
inzetten van extra capaciteit op het gebied 
van Ruimtelijke Ordening en Grondzaken. 
De motie van Partij van de Arbeid en Leef-
baar Someren om de inkomensnorm voor 
bijzondere bijstand te verhogen van 110% 
naar 120% is met 3 stemmen voor en 13 
stemmen tegen verworpen. Wel is aan 
het college gevraagd om nog vóór de ge-
meenteraadsverkiezingen van maart 2022 
voor de gemeenteraad inzichtelijk te ma-
ken wat de gevolgen van de huidige inko-
mensnorm van 110% zijn. 

Begroting online
Wil je alle plannen van de gemeente voor 
2022 bekijken? Dan kun je dit digitaal 
doen. Ga hiervoor naar http://someren.
begroting-2022.nl of raadpleeg de begro-
ting via de link op de homepage van www.
someren.nl. 

Reacties van de fracties
Verderop in ’t Contact kun je lezen wat 
de verschillende fracties van de begroting 
2022 vinden.

Begroting 2022 unaniem vastgesteld

11 november 2021 Meer informatie: www.someren.nl 

Let op! Fietsendieven actief
Uit het politiesysteem is gebleken dat er 
met regelmaat weer fietsen worden gesto-
len in Someren en omgeving. De dieven 
hebben het vooral gemunt op de elektri-
sche fietsen. Blijf daarom alert en maak 
gebruik van de volgende adviezen:
• Gebruik verschillende sloten: ringslot 

en kettingslot. Veel dieven zijn gespe-
cialiseerd in één soort slot. Gebruik 
daarom twee of drie verschillende slo-
ten, bijvoorbeeld een ringslot, een beu-
gelslot en een kettingslot. Dit werkt bo-
vendien vertragend.

• Zet je fiets zoveel mogelijk in een fiet-
senstalling

• Maak het extra slot vast aan je fiets en 
de fietsenstalling

Hiermee is een fietsendiefstal niet altijd te 
voorkomen, maar het maakt het de fiet-
sendief wel een stuk moeilijker. Een fiets 
die alleen op het fietsslot staat, is gemak-
kelijk ongemerkt mee te nemen, zodat 
vervolgens op een andere locatie het slot 
opengebroken kan worden.

Zie je een verdachte situatie? 
• Bel dan direct 112

Ben je toch slachtoffer geworden van een 
fietsendiefstal?
Doe altijd melding en/of aangifte bij de 
politie:
• www.politie.nl/aangifte-of- 

melding-doen
• tel. 0900-8844

Maak een wereld van verschil in 
Someren
Bijeenkomst voor mensen met een psychosociale beperking

Wilt u de gemeente Someren helpen om er 
een nog fijnere plek van te maken om te 
wonen en te leven, ook als u een psycho-
sociale beperking heeft? Heeft u last van 
lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, ver-
moeidheid, hartkloppingen als gevolg van 
psychische en sociale problemen of moei-
lijkheden in uw relatie met andere mensen 
en wilt u meedenken met ons? Kom dan 
ook naar de twee avonden die we hierover 
organiseren. Uw input gebruiken we om 
een vier jaren plan te maken waar we als 
gemeente mee aan de slag gaan. 

Wanneer
Op donderdag 25 november en dinsdag 
30 november van 18.00 tot 21.00 uur 
vinden in de bibliotheek, Molenstraat 12 
in Someren twee avonden plaats waarin 
mensen met een psychosociale beperking 
aan kunnen geven wat hun wensen zijn 
voor de toekomst, wat lastig is en wat ze 
graag anders zouden willen zien. 

Meer informatie/ aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich graag 
aanmelden en zo een wereld van verschil 
maken in de gemeente Someren? Mail 
dan naar gemeente@someren.nl onder 
vermelding van: psychosociale beperking. 



Gemeentenieuws

Bekendmakingen 

• Subsidieregeling amateuristische kunstbeoefening Someren 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 19 oktober 2021 de 
“Subsidieregeling amateuristische kunstbeoefening Someren 2022” hebben vastgesteld.

Deze subsidieregeling vervangt de thans geldende Subsidieregeling amateuristische 
kunstbeoefening Someren 2019; alle wijzigingen als gevolg van enkele ontwikkelingen 
zijn verwerkt in de nieuwe subsidieregeling. 

U kunt de subsidieregeling raadplegen via www.officiëlebekendmakingen.nl. De 
subsidieregeling ligt ook, tot zes weken na deze mededeling, ter inzage bij het Klant 
Contact Centrum van de gemeente. 

De subsidieregeling amateuristische kunstbeoefening Someren 2022 treedt in werking 
op 1 januari 2022.

11 november 2021 Meer informatie: www.someren.nl 

Mantelzorgcompliment 2021: 
vraag het aan!
Zorgt u langdurig en onbetaald voor iemand die in Someren woont en die zorg 
nodig heeft? Vraag dan het Mantelzorgcompliment aan! Dit is een (financiële) 
blijk van waardering voor de inzet die u als mantelzorger doet. De aanvraag 
doet u samen met de zorgvrager. U kunt het compliment aanvragen tot 1 de-
cember 2021. 

Wat is een mantelzorger?
Mantelzorgers zijn personen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, 
gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder 
of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Voor wie is het mantelzorgcompliment? 
U komt in aanmerking voor het compliment als u: 
Ten minste 8 uur per week én langer dan 3 maanden mantelzorg verleent. U komt niet 
in aanmerking als de zorg wordt verleend vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) 
of omdat het uw werk is. 

Woonplaats zorgvrager 
Houd er rekening mee dat degene voor wie u zorgt in de gemeente Someren moet 
wonen. Woont u zelf in de gemeente Someren en zorgt u voor iemand uit een andere 
gemeente? Dan kunt u bij de gemeente waar de zorgvrager woont informeren naar het 
mantelzorgcompliment. 

Financiële vergoeding
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen dat bin-
nenkomt bij de gemeente. Het maximale bedrag dat per zorgvrager wordt uitgekeerd is  
€ 100,-. Er wordt maximaal één mantelzorgcompliment per zorgvrager verstrekt.  

Aanvragen
U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot 1 december 2021. 
U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen of downloaden op www.zosomeren.nl/
mantelzorgcompliment of het formulier ophalen bij: 
 - Steunpunt Mantelzorg Onis Welzijn, Laan ten Roode 71
 - Klant Contact Centrum gemeente Someren, Wilhelminaplein 1
 - De dorpsondersteuners, zie www.zosomeren.nl/dorpsondersteuning

Onweerstaanbaar Someren opent het 
afkoppelspreekuur
Elke donderdag van 9.30 tot 10.30 uur zit afkoppelcoach Falco Thijssen voor je klaar. Hij 
kan al je vragen beantwoorden over het afkoppelen van het regenwater van het riool. 
Vragen als: Hoe kun je dit nu het beste doen? Wat zijn de mogelijkheden bij mij thuis of 
op de zaak? Zijn er subsidiemogelijkheden en hoe vraag ik dat aan?

Je hoeft van te voren geen afspraak te maken. Het afkoppelspreekuur is in het gemeen-
tehuis op de begane grond in spreekkamer B. Is iemand je al voor dan kun je in de hal 
even wachten tot de afkoppelcoach alle tijd voor jouw vragen over afkoppelen heeft.

Afkoppelspreekuur
Elke donderdag van 09.30 - 10.30 uur
Spreekkamer B, begane grond, Gemeentehuis Someren (Wilhelminaplein 1).

Woensdag 24 november: 

Digitale informatieavond zonnepanelen 
kopen via de gemeente 
Gemeente Someren is één van de 12 gemeenten die meedoet aan het zonnepa-
nelenproject De Groene Zone. Woningeigenaren die deelnemen kunnen snel en 
gemakkelijk zonnepanelen laten plaatsen zonder eigen investering. Wil je meer 
informatie? Kom dan naar de digitale informatieavond op woensdag 24 novem-
ber van 19.30 tot 21.00 uur.

Aanmelden digitale informatieavond
Aanmelden voor de informatieavond kan via www.degroenezone.nl. Na aanmelding ont-
vang je een bevestigingsmail met deelnamelink (check ook je spambox). 

Hoe werkt het?
De deelnemende gemeenten kopen gezamenlijk zonnepanelen in en schieten de kosten 
voor. Dit betekent dat je zelf geen aanbetaling hoeft te doen voor de zonnepanelen. In 
maximaal 15 jaar, tegen 1,35% rente, los je de lening maandelijks af bij de gemeente.

Besparen vanaf de eerste maand
Al vanaf de eerste maand heb je financieel voordeel: de opbrengst is namelijk hoger dan 
je maandelijkse aflossing. Daarnaast krijg je 15 jaar lang garantie. Per gemeente is een 
beperkt aantal plekken beschikbaar. Wees er dus op tijd bij!

Overzicht activiteiten 
Overzicht van evenementen, meldingen gebruik openbaar gebied, collectes en 
meldingen voor het optreden van een band in een horeca-inrichting, voor de 
komende twee weken. Aan de vermelding in dit overzicht kunnen op geen enkele 
wijze rechten worden ontleend.

• Evenementen
11 november  Elfde vd Elfde Festival

• Melding gebruik openbaar gebied
14 november  Intocht Sinterklaas Someren-dorp
14 november  Intocht Sinterklaas Someren-Eind

• Collectes
7 t/m 13 november  Stichting Alzheimer Nederland
15 t/m 20 november Stichting Het Gehandicapte Kind

Informatie
Meer informatie over locaties en tijden kunt u vinden via www.someren.nl/evenementen 
of u kunt contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888. 

Omgevingsvergunningen

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 ge-
opend 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 opge-
vraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

In de periode van 29 oktober t/m 4 november 2021 zijn de volgende aanvragen omge-
vingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
 - Bergstraat 22, vervangen van een telecommast (3-11-2021);
 - Dorser 5, uitbreiden van een bedrijfsgebouw (4-11-2021);
 - Herselseweg ongen. (tegenover 34), kappen van bomen onder hoogspannings-

verbindingen (29-10-2021);
 - Opper ongen. (Groote Hoeven kavel 33), oprichten van een woonhuis (1-11-

2021);
 - Peelweg 1, plaatsen van een tijdelijke tent (1-11-2021);
 - Speelheuvelstraat 30a, kappen van bomen (4-11-2021);
 - Tuinstraat 18, kappen van bomen (2-11-2021);
 - Vaartje 14 , oprichten van een bijgebouw (legalisatie) (31-10-2021).

• Verleende omgevingsvergunningen

Reguliere procedure 
In de periode van 29 oktober t/m 4 november 2021 zijn de volgende verleende omge-
vingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
 - Heikomstraat 2, kappen van een boom, herplantplicht (2-11-2021);
 - Lavallestraat 4, oprichten van een WKK met CO2 terugwin -installatie (2-11-2021);
 - Smulderslaan 46, oprichten van een varkensstal, fase 1  (1-11-2021).
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De begroting 2022 is vastgesteld. De voorzieningen blijven 
op orde en er komen geen bezuinigingen. Dankzij de extra 
rijksbijdrage hebben we een gezonde meerjarenbegroting. 

Wij zijn Someren-VVD heeft ingezet op een toekomst vol groei 

en ontwikkeling, we willen Bouwen aan Someren en een leefbare 

omgeving, gecombineerd met de laagst mogelijke lasten. En dat 

moet u gaan merken. Wij hebben daarom een 2-tal wijzigingen 

op de begroting ingediend. 

Zo laag mogelijke lasten
De eerste wijziging die Wij zijn Someren-VVD, samen met Leef-

baar Someren, heeft voorgesteld is het terugdraaien van de 

belastingverhoging van vorig jaar. U heeft het in deze tijden, ze-

ker met de huidige energieprijzen, al moeilijk genoeg en daar-

om vinden wij dat als de gemeente voldoende geld overhoudt 

ze dat op dit moment het beste aan u terug kan geven. En met 

voldoende steun is deze wijziging aangenomen en wordt de OZB 

2022 met 5% verlaagd!

Bouwen aan Someren
Als tweede hebben we, samen met Lijst Someren-Heide, voor-

gesteld om € 200.000,- extra vrij te maken om te bouwen aan 

Someren, geld dat ingezet gaat worden om versneld nieuwe 

projecten voor woningbouw te realiseren. De woningnood in 

Someren en al zijn kernen is hoog en we willen voorkomen dat 

we stil komen te staan. Ook deze wijziging is door de raad over-

genomen. Naar verwachting gaan we daar volgend jaar de eerste 

resultaten van zien!

Gezonde organisatie
Dat er een groot verloop is in onze ambtelijke organisatie hebben 

sommigen van u helaas afgelopen jaar kunnen ervaren. Wij zijn 

Someren-VVD vindt dit onacceptabel en wij zijn dan ook blij 

met het voorstel van het college om in de begroting van 2022 

Zoals afgesproken: OZB-verlaging!
In 2020 moesten we een lastige keuze maken. Maar ook voor 

lastige keuzes loopt de Gemeenschapslijst niet weg. Het Rijk 

bleef de kleine gemeenten korten op de rijksbijdrage. Te weinig 

geld, voor te veel taken. Daardoor moesten we óf bepaalde 

voorzieningen (bijv. zwembad, Siris, bibliotheek, Gemeenschaps-

huizen, verenigingen) wegbezuinigen, óf de OZB verhogen. De 

Gemeenschapslijst koos voor het laatste, een lastige keuze, 

maar met de afspraak dat deze beslissing teruggedraaid zou 

worden, zo gauw het kon. Dit jaar kon het direct! Daarom is de 

OZB nu weer verlaagd en wordt de verhoging van vorig jaar 

terugbetaald. Achteraf de beste keuze die we vorig jaar konden 

maken! We zijn er trots op!

Buitengebied
Eeuwenlang het domein van natuur en agrariërs, maar meer 

en meer ook de plek voor andere activiteiten zoals toerisme, 

recreatie, horeca, burgers, bedrijven en duurzame energie. 

We zijn trots op onze boeren en natuur. De nieuwe activiteiten 

dienen wat de Gemeenschapslijst betreft nadrukkelijk rekening 

te houden met hen. Voor nu een pas op de plaats voor duurzame 

energie, maar als we er later weer mee aan de slag gaan dan zou 

de gemeente beter zelf kunnen gaan ontwikkelen. Zodat we 

onze inwoners er ook van kunnen laten profiteren in plaats van 

de commerciële bedrijven die hier hun zakken komen vullen. 

Bouwen voor toekomstbestendige kleine kernen
De Gemeenschapslijst heeft ook weer het afgelopen jaar veel-

vuldig haar stem laten horen met betrekking tot de zorgen die 

er zijn over de toekomstige leefbaarheid in de kleine kernen. Er 

moet in die kleine kernen heel snel meer aanbod komen voor 

jongere mensen (met kinderen). Alleen dan blijven de essentiële 

zaken, zoals verenigingen, school, zorg en primaire boodschap-

pen in een dorp bestaan. Daarmee behouden we leefbare 

en levensvatbare kleine kernen. Overlastgevend doorgaand 

verkeer en ook het geluidsscherm aan de A67 zijn vaak (te) lan-

ge trajecten, iets waar we als gemeente continue mee bezig 

moeten blijven. Het oplossen van wateroverlast en goede veilige 

fietsverbindingen tussen onze kernen en naar Asten hebben de 

hoogste prioriteit. 

Centrumvisie
Onze hoofdkern Someren-Dorp behoeft op een ander gebied 

aandacht. Wat de Gemeenschapslijst betreft is het tijd voor actie! 

Lang genoeg gepraat en visies gemaakt. Je kunt het niet voor ie-

dereen goed doen. Wat de Gemeenschapslijst betreft fixeren we 

ons op een compact, geconcentreerd en gecentreerd (autovrij)

gebied rondom het Wilhelminaplein voor horeca en winkels. 

En bieden we voor de overige plekken alternatieven aan. Wat 

de Gemeenschapslijst betreft wordt het gebied tussen Varen-

donck College (LTS locatie) en Wilhelminaplein nadrukkelijk 

erbij betrokken. Uiteraard willen we onze nostalgische panden, 

karakteristieke wegen en laanstructuren niet verloren laten gaan.

Communicatie en besturen
Tijdens de begrotingsbehandeling hebben we meermaals aan-

gegeven dat we meer dan ooit te voren signalen krijgen van 

ontevreden burgers maar ook ontevreden ambtenaren. Ner-

gens in de regio staan procentueel zoveel vacatures open als in 

Someren. Veel ambtenaren vertrekken de laatste tijd naar een 

andere werkgever. En de ambtenaren die er nog wel zijn, krijgen 

de grote hoeveelheid werk gewoonweg niet gedaan. De stapels 

werk worden groter en groter. En dat resulteert weer in ontevre-

den burgers. Burgers voelen zich niet gehoord en moeten lang 

wachten op antwoorden. De Gemeenschapslijst heeft het col-

lege opgeroepen om daar anders mee om te gaan. En gebruik 

te maken van de dorps- en wijkraden met hun werkgroepen als 

verlengstuk en verbinder tussen burger en gemeente. Dit moet 

én kan beter, zij zijn geen concurrentie! Daarnaast heeft de ge-

meenteraad bij de begroting € 200.000,- beschikbaar gesteld 

voor extra inhuur op Ruimtelijke Ordening.

Handen uit de mouwen, schouders eronder 
en d’r tegenaan! Gewoon Doen!

Fractie Gemeenschapslijst
Bart de Groot, Jos Feijen, Patricia Buis–Iven, Daan Velings, 

Jan Adriaans, Stef Kornuijt, Annelieke Huijerjans

méér bouwen, maar ook slimmer bouwen. Graag frisse 

nieuwe ideeën.

3. Op gebied van Cultuur komt er post-Corona extra 

stimulans. Onze jongeren mogen best ietsje vaker naar 

zichzelf kijken. Zelfredzaamheid en veerkracht zijn 

belangrijk. Wij ondersteunen dat daar ruimte voor komt. 

Cultuur helpt, cultuur verbindt.

4. Economie: ‘lokaal en regionaal, van visie naar uitvoering’. 

Er komt een uitvoeringsplan voor het centrum. We zien dat

ook hiervoor een aanjager komt. Heel goed. Spijkers met

koppen. Aan uitbreiding van bedrijventerreinen wordt in

Peelverband gewerkt. Als bedrijven groeien, volgt de rest.

Goede zaak voor ondernemend Someren. Daarnaast 

investeren we in Recreatie. Heihorsten leeft op. Wel het

dwingend vingertje: “Denk aan de natuur!! Ben zuinig op

onze omgeving en ontwikkel natuurinclusief”.

5. Sociaal Domein: Het Rijk komt met extra middelen. We

kunnen daarmee zorgen voor onze jeugd. WMO, thuishulp

etc. gaan door en daarmee komt ook voor CDA-Someren

een belangrijk onderwerp meer in balans. Dat voelt goed.

6. Transitie landelijk gebied: ‘kramp of kans’. Agrariërs 

moeten er hun boterham verdienen. Niet eenvoudig. 

Milieueisen worden strenger. CDA-Someren wil een krachtig

geluid dat er voor deze sector kansen zijn. Het woord 

transitie zegt veel, alles is in beweging. Kom aan tafel, praat

met ons en geef je gedachten. Dan trekken we samen op en

werken we samen aan de toekomst van de agrarische sector.

Fractie CDA
Arjan Evers, Angeline Nagel, Twan van den Boomen, 

Henny Driessen, Ellen Zegwaard, Rick Krosenbrink.

Wat gaat de gemeente de komende jaren doen? 
Voor welke investeringen kiest de raad en wat heeft 
nu minder prioriteit?

Over deze vragen heeft de gemeenteraad zich de 
afgelopen maanden gebogen. Het basisdocument 
hiervoor is de begroting. Met het vaststellen van de 
begroting autoriseert de raad het college om de uitgaven 
en investeringen te doen zoals die in de begroting zijn 
opgenomen. Daarnaast geeft de raad met het vaststellen 
van de begroting opdracht aan het college om de opge-
nomen programma’s uit te voeren. 

Hoe de fracties aankijken tegen de toekomstige 
investeringen en de gevolgen daarvan, leest u op 
deze pagina’s.

CDA Someren is zeer tevreden met de begroting voor 2022. 
Want er kan weer geïnvesteerd worden.
Investeren doe je als er groei en verbetering mogelijk is. En dat 

is nu zo. De gemeentelijke organisatie moet meegroeien met de 

tijd. Investeren in menskracht is hard nodig. De BV Nederland 

heeft te weinig handjes en daar ontkomt onze gemeente niet 

aan. Wachttijden lopen op en reacties blijven uit. Dit leidt tot on-

begrip. CDA Someren weet dat, hoort dat en merkt dat en wil er 

wat aan doen. CDA Someren doet daarom een extra appèl op de 

gemeente om haar functiewaardering op te hogen. Dan werf je 

in de juiste vijver op het juiste niveau! De vorig jaar vastgestelde 

verhoging van OZB (4 jaar achter elkaar 5%) wil het College voor 

de laatste 3 jaar niet meer doorvoeren. Lasten worden – behalve 

normale indexering – niet verhoogd dus. Als het niet nodig is de 

OZB te verhogen doen we dat ook niet. In plaats van ook de las-

tenverhoging van 2021 weer terug te draaien wil CDA-Someren 

liever naar de toekomst ruimte houden en investeren. Één jaar 

OZB verlagen en nu al aankondigen dat je hem volgend jaar weer 

verhoogt, is symboolpolitiek. CDA Someren ziet dat er wordt 

doorgepakt. Wij willen daarom nog intensiever samen gaan wer-

ken. Dat helpt en daarmee willen we alle doelen halen. Daarvoor 

zal de samenwerking tussen College, Raad, Ambtelijk apparaat 

én inwoners of ondernemers van cruciaal belang zijn.

Zes hoofdpunten uit de begroting;
1. Water en Klimaat: ‘volg het water’. Na wadi’s, buffers en

een woonwijk verlegt het programma zich naar het buiten-

gebied. Project ‘Klein Strabrecht’ zorgt voor afvoer en 

buffering van water. In Someren-Eind wordt gestart in de

Willem-Alexanderlaan en Vonderpark. Beloftes worden 

nagekomen.

2. Wonen: ‘versnellen en vernieuwen’. Er komt een aanjager

voor versneld bouwen. Plannen sneller uitvoeren en 

strategisch nadenken over vervolg. Waar en op welke 

gronden liggen kansen? CDA Someren is bezorgd over 

de leefbaarheid in de kerkdorpen. Daarom niet alleen 



Wat zeggen de fracties?

De Begroting 2022, normaliter in een 4de en laatste jaar van een 

raadsperiode een begroting waar niet veel meer in zit. Zo ook 

deze keer mede doordat er een aantal zaken zijn doorgeschoven 

naar 2022. Overwegend is het/ons coalitieprogramma gereali-

seerd en wordt er langzaam vooruit gekeken naar de komende 

verkiezingen. Verkiezingen waarin we als lokale overheid de toch 

wel behoorlijk verstoorde relatie met onze burgers moeten zien 

te herstellen. Den Haag en Den Bosch zijn hierbij helaas niet de 

beste voorbeelden. Ook hier in Someren was het de afgelopen 

tijd ook zeker niet saai. Wij hebben het onszelf tot doel gesteld 

om hier hard aan te gaan werken onder een nieuwe naam (Lijst 

Someren-Heide wordt LSH) en met een nieuw logo en koers. 

Over de begroting zelf hebben we op dit moment niet zoveel 

opmerkingen. De gemaakte keuzes kunnen we billijken, doordat 

de landelijke overheid met extra geld over de brug is gekomen 

zijn pijnlijke bezuinigingen achterwege gebleven en een aantal 

zelf opgeschoven of teruggedraaid. In deze bijzondere Corona 

tijden komt onze gezondheid op de eerste plek. Hopelijk kunnen 

we samen het virus verslaan! Wel willen we de kans pakken om 

een paar zaken onder de aandacht te brengen waar we ons 

zorgen over maakten.

1. Woningbouwversneller
De druk op de woningmarkt is, ook in de gemeente Someren, 

onverminderd hoog. Ondanks het feit dat we het afgelopen jaar 

en ook dit jaar een groot aantal woningen opgeleverd hebben 

c.q. zullen gaan opleveren, blijft het aanbod achter bij de vraag 

naar woningen. Als we niets doen zal de mismatch tussen vraag 

en aanbod dus alleen maar toenemen. Bij een aantal doelgroe-

pen – met name de starters, eenpersoonshuishoudens, senioren 

en zelfbouwers – signaleren we grote problemen om een ge-

schikte woning te vinden. Om deze problemen aan te pakken 

en het bouwtempo in de gemeente Someren hoog te houden, 

willen we de woningbouw in onze gemeente versnellen. Dit doen 

we door als gemeente nadrukkelijk de regie te pakken en ver-

sneld een aantal woningbouwplannen in ontwikkeling te nemen. 

Binnen deze plannen zal extra aanbod gecreëerd worden voor 

de meest urgente doelgroepen, in verschillende prijssegmenten 

met aandacht voor betaalbaarheid. Hiervoor hebben we een wij-

zigingsvoorstel ingediend voor € 200.000,- aan extra ambtelijke 

handjes die plannen gaan ontwikkelen, gronden gaan kopen en 

vergunningen afwikkelen. Deze heeft het gehaald, dus we kun-

nen aan de slag!

2. OZB
Toen we begin 2021 nog niet wisten dat de landelijke overheid 

ons extra geld zou doen toekomen hebben we mee ingestemd 

om de OZB te verhogen om geen pijnlijke bezuinigingen te hoe-

ven doorvoeren, met als tegenprestatie dat op het moment dat 

het niet hoeft we deze gelden teruggeven aan de burgers. Met 

de wetenschap van nu was dit een goede keuze, op voorhand 

niet of nauwelijks pijnlijke bezuinigingen hoeven aankondigen 

en nu we geld over hebben OZB teruggeven, samen met enkele 

andere partijen hebben we een wijzigingsvoorstel hierover inge-

diend welke is aangenomen.

www.lokaalsh.nl
www.facebook.com/LokaalSH

Fractie Lokaal Someren-Heide
Marco Stolwijk, Hans van Tulden, Frank van Tulden, 

Miranda Bouterse

De programmabegroting 2022 was weinig spannend en dat is 

zacht uitgedrukt. Weinig ambities. Wel is het belachelijk dat ons 

raadslid zijn betoog niet mocht houden van de voorzitter. Dit ter-

wijl zijn betoog uitsluitend over de begroting zou gaan. Dit riekt 

naar censuur. Een mes in de rug van onze democratie. 

Tijdens de vergadering werden veel punten weer aangehaald 

waarvan we inmiddels al lang weten of we die als raad al dan niet 

willen. Duidelijk is dat we als gemeente te weinig grond hebben 

om aan de bouwvraag te voldoen. Dit omdat er de laatste jaren 

weinig tot geen grond is aangekocht. Wij vragen ons af: Hoe kan 

dat? De wethouder die grondzaken in zijn portefeuille had was 

hier verantwoordelijk voor. Namen noemen heeft verder geen 

zin. Wakkert alleen het vuurtje maar weer aan.

Er moet de komende jaren snel en veel gebouwd worden in onze 

gemeente en dat wat ons betreft vooral voor mensen met een 

niet al te grote beurs. Zowel huur als koop. Het is verstandig om 

niet alleen aan nieuwbouw te denken, maar ook aan herbe-

stemming van bestaande bouw. Voorkomt onnodige verstening 

en behoeft geen grondaankoop. Vooral de kerkdorpen dienen 

te profiteren van deze extra woningen ivm met het behoud van 

de leefbaarheid.

De OZB gaat nu eenmalig met 5% omlaag en de 5% extra 

verhoging gaat niet door komend jaar. VVD en Leefbaar hebben 

daarover een amendement ingediend en deze is ook aange-

nomen. Eindelijk geld terug aan diegenen die al vele jaren te 

veel betalen. Ook had Leefbaar graag de inkomensnorm voor 

bijzondere bijstand per direct van 110% naar 120% zien gaan, 

maar hiervoor was helaas geen meerderheid. Mensen met een 

kleine beurs moeten weer wachten. Teleurstellend, terwijl het 

voor hun moeilijk is om rond te komen nu de prijzen stijgen en 

die van energie totaal de pan uit rijzen. 

Willen we ons centrum aantrekkelijk houden, dan zal er nog veel 

moeten gebeuren. Als dit in hetzelfde tempo gerealiseerd wordt 

als de aanleg van camperplaatsen, dan gaat dat wel tot medio 

volgende eeuw duren en dan is het zeker te laat en niet meer 

nodig. Door het explosief groeiende aantal camperaars is de 

vraag naar camperplaatsen enorm groot geworden. Deze men-

sen besteden veel geld. Zou goed zijn voor onze ondernemers, 

maar die omzet gaat nu naar andere dorpen en steden. Uiter-

mate slecht voor onze winkels en horeca, geen camperplaatsen. 

We zouden toch een recreatieve gemeente worden? Zo moet 

het in ieder geval niet.

Ons buitengebied verandert snel. We moeten uitkijken dat 

recreatie straks niet ten koste gaat van onze natuur en agrari-

sche sector. Vergeet hierbij ook de inheemse dieren, vogels en 

flora niet. Ze zijn belangrijker dan je denkt en hebben ook recht 

op leven in een voor hun goede omgeving.

Onze gemeente heeft te weinig personeel, waardoor achter-

standen en vertragingen zijn ontstaan. Moeten we snel liefst 

helemaal wegwerken. Vertraagt ook de voortgang van de 

woningbouw. Gezien het tekort aan betaalbare woningen kun-

nen we dat er nu niet bij hebben. Hiervoor hebben we met een 

raadsbreed amendement geld vrijgemaakt om mensen tijdelijk 

in te kunnen huren.

Op ons kunt u in ieder geval weer rekenen.

Allereerst dank aan het college en de ambtelijke organisa-
tie voor het opstellen van de programmabegroting 2022. We 
kijken terug op een bewogen jaar met veel onzekerheden.

Eindelijk komt de rijksoverheid over de brug met een fatsoenlijke 

bijdrage om de opgaven uit het sociaal domein op een goede 

manier te kunnen aanpakken. Waar de decentralisatie moest 

leiden tot meer maatwerk, heeft deze bezuinigingsopdracht die 

daaronder zat eerder tot een versobering van de taken dan een 

verbetering op het sociaal domein geleid. 

Verschillende gemeenten zijn door toedoen van de overheid 

ernstig in problemen gekomen. Gelukkig is dat hier in Someren 

achteraf meegevallen. Echter hebben wij ook hier lastige keuzes 

moeten maken. We hebben bezuinigingen doorgevoerd op het 

sociaal domein en de lasten moeten verhogen. De PvdA-fractie 

is en blijft van mening dat de sterkste schouders de zwaarste 

lasten moeten dragen. PvdA Someren blijft opkomen voor de 

minder bedeelden en mensen die gebruik maken van de dien-

sten in het sociaal domein. 

Voor mensen die op het sociaal minimum zitten kan een paar 

tientjes per maand een wereld van verschil maken. De pijnlijkste 

bezuiniging die is doorgevoerd het afgelopen jaar is het verlagen 

van de bijzondere bijstandsnorm van 120% naar 110%. Someren 

was een van de weinige gemeenten waar dit voorheen nog 120% 

was. Wat de PvdA-fractie betreft iets om trots op te zijn. Daar-

om hebben we deze bezuiniging destijds ook niet gesteund. Van 

extra verlaging van de OZB ten opzichte van het voorstel van 

het college kan wat de PvdA-fractie betreft alleen sprake zijn 

als deze bezuiniging op de bijstandsnorm wordt teruggedraaid.. 

Dat betekent niet dat de PvdA-fractie niets wil doen aan 

versnelling van de woningbouw. Gewone Somerenaren kunnen 

geen geschikt huis vinden in onze gemeente. Er zijn te weinig 

sociale huurwoningen. 

Koophuizen zijn nog amper te betalen voor onze eigen 

Zummerse jongeren, om in hun dorp te kunnen blijven wonen. 

Wat de PvdA-fractie betreft gaan we dan ook zeker inzetten op 

een versnelling van de woningbouw en moeten hierbij sociale 

huurwoningen en starterswoningen zeker niet uit het oog ver-

loren worden. 

nog eens € 200.000,- vrij te maken om de organisatie op peil 

te brengen zodat u weer op de best mogelijke manier geholpen 

gaat worden.

Weerbaar Someren
We hebben aandacht gevraagd om de centrumvisie verder uit te 

werken met alle betrokkenen om te komen tot een start met de 

realisatie van ons nieuwe centrum. Tevens hebben we aandacht 

gevraagd voor het voortzetten van het plan Onweerstaanbaar 

Someren en de ontwikkelingen in het buitengebied. Een buiten-

gebied dat van ons een goede uitstraling mag hebben door 

diversiteit in bebouwing en beplanting. Waar niet alleen de 

toeristen maar ook onze eigen burgers met plezier kunnen 

wonen, ondernemen en recreëren. 

Dit was de laatste begroting van dit college, wij praten u de ko-

mende maanden richting de verkiezingen graag bij om samen te 

bouwen aan Someren. Praat u graag mee, kom naar onze open-

bare achterbanbijeenkomsten. 

Wij zijn Someren, wij zijn er voor u!
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