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Gemeenten
laten geld liggen
In tijden van economische recessie zijn bezuinigingen vaak onvermijdelijk. Maar voordat gemeenten gaan bezuinigen mag je aannemen dat goed wordt gekeken naar aan te
boren geldbronnen. Een van de beschikbare geldbronnen is de door het rijk aangeboden
Impuls brede scholen, sport en cultuur, beter bekend als combinatiefuncties. Gemeenteland staat
vast in de rij voor deze Impuls die aansluit bij alles waar gemeenten graag op inzetten. Of toch niet?
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