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SON EN BREUGEL - Inwoners van Son en Breugel krijgen volgend jaar geen grote
lastenverzwaring voor de kiezen.

De onroerende-zaakbelasting zal met drie procent stijgen, maar dat is ruim binnen de landelijk gestelde
norm van vijf procent. Wat betreft de afvalstoffenheffing en de rioolrechten stijgen de tarieven de
komende vier jaar niet. Dit alles blijkt uit de meerjarenbegroting voor de komende vier jaar.

Voor volgend jaar staat er een aantal grote plannen op het programma. Zo wordt er als het goed is
begonnen met de bouw van een nieuw combigebouw voor de brandweer, gaat de herinrichting van het
Kerkplein van start en wordt er geÃ¯nvesteerd in het sportpark van voetbalclub SBC.

De kosten voor het Kerkplein in Son zijn nog niet opgenomen in de begroting. Volgens burgemeester H.
Gaillard is nog niet duidelijk hoe hoog de bijdrage van de gemeente zal gaan worden.

De eerste fase van de herinrichting bestaat uit de realisatie van het bibliotheekgebouw en de verbouwing
van cafÃ© De Zwaan. Het krediet voor de bibliotheek werd eind vorig jaar al beschikbaar gesteld en de
kosten voor cafÃ© De Zwaan zijn voor uitbater B.J. Leermakers.

Voor de nieuwbouw van een combigebouw voor de brandweer en de investering in SBC gaat de gemeente
de reserves aanspreken. Voor de brandweer gaat het daarbij om ruim twee miljoen euro en voor SBC om
ruim vijfeneenhalve ton.

Burgemeester Gaillard benadrukt dat de reserves van de gemeente op de lange termijn niet onder de
ondergrens van twee miljoen komen.

"Dat het gaat om reserves betekent niet dat je ze maar moet blijven oppotten. Juist deze reserves moeten
gebruikt worden om te investeren. De gemeent moet er uiteindelijk beter van worden.
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