VVD Asten
Reactie op de voorjaarsnota 2014
Voorzitter,
De 1e voorjaarsnota van het “nieuwe” college binnen deze raadsperiode.
De VVD wil de complimenten uitdelen aan de betrokken ambtenaren en de wethouder financiën en
daarmee ook aan het voltallige college. De voorjaarsnota is helder en duidelijk weergegeven.
Deze 1e voorjaarsnota brengt direct een onplezierige verrassing met zich mee in de vorm van een
geprognotiseerd structureel tekort van € 945.439,‐‐ in 2015. Wij spreken over een verrassing
aangezien ditzelfde college in de begroting van 2014, gepresenteerd eind 2013, nog een tekort liet
zien van structureel € 528.582,‐‐ in 2015. Dit durft de VVD in 6 maanden tijd toch een significant
verschil te noemen. En dit alles ondanks een positief afgesloten 2013 conform de jaarrekening.
Wat is er gebeurd??? Tijdens de verkiezingen het college, alle wethouders trots op zichzelf en wat
hebben we het goed gedaan. Nu krijgen we minder geld uit Den Haag! Wat een voortschrijdend
inzicht.
Hoewel wij onze vraagtekens zetten bij een dusdanig verschil in inzicht in een erg korte tijd, zullen we
op dit moment uit moeten gaan van hetgeen voor ons ligt in de voorjaarsnota 2014.
Om het tekort te kunnen keren is er reeds nagedacht over diverse bezuinigingsmaatregelen die zijn
opgenomen in bijlage II van de voorjaarsnota.
In een groot deel van deze voorstellen kan de VVD zich vinden, maar wat ons betreft mag het op
diverse plaatsen nog scherper, sterker nog……..; we zullen wel moeten.
De VVD wil wij kort stilstaan bij een aantal besparingssuggesties.
Bij besparingscategorie “ambitie, taken en formatie” zien wij geen besparing opgenomen bij voorstel
A1 “takenreductie / ambitiereductie en daarmee formatiereductie” en voorstel A2 “inhuur tijdelijk
personeel”. Volgens de VVD is dit nu juist het gebied waar je de grootste slagen kunt maken. We
zullen dus moeten inzetten op takenreductie. Om een voorbeeld te noemen kun je denken aan het
afschaffen van de ambtelijke afdeling Welstand en geen tijd en geld investeren in onnodig beleid
zoals het voorstel Reclamebeleid. Maar er zijn zeker nog meer zaken waarop je kunt besparen en wij
zijn ervan overtuigd dat het college deze in eigen gelederen kan vinden als zij deze opdracht krijgen
van de raad.
Ook de raad kan hier zijn steentje in bijdragen. Het voorstel D9 “aantal commissies terugbrengen van
3 naar 2” omarmen wij van harte. Het voorstel D10 “afschaffen notulisten commissie‐
/raadsvergadering kan wat de VVD betreft al direct of tenminste in 2015 worden ingevoerd in plaats
van het voorstel in 2016.
Het bevreemdt de VVD dat voorstel D13 “een intensievere controle op de inkomsten van de
toeristenbelasting” € 30.000,‐‐ kan opleveren. Is dit de afgelopen jaren dan onvoldoende uitgevoerd?
De VVD wil wel benadrukken dat wij blij zijn dat er geen verhoging van de toeristenbelasting wordt
doorgevoerd. Een vraag, die echter wel opkomt: Leidt intensievere controle niet tot hogere
personeelskosten? En worden deze opgevangen door meer inkomsten?
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Voor bezuinigingsvoorstel D15 “uitstappen uit de ODZOB” is geen bedrag opgenomen en is niet
verder uitgewerkt.
De VVD ziet hierin wel kansen. Maar andere kansen als het college.
Een uitstap zou mogelijk een besparing op kunnen leveren, maar is juridisch naar onze mening niet
mogelijk. Wellicht toch, maar dan tegen aanzienlijke afkoopkosten. Dus…….
Als “uitstappen” niet mogelijk is dan is het een optie om juist meer zaken uit te besteden aan ODZOB
en daarmee nog een extra bezuinigingsslag te maken op ons eigen ambtenarenapparaat.
De VVD zou dit graag onderzocht zien.
Er is tevens een voorstel opgenomen voor lastenverhoging in de vorm van een verhoging van de OZB,
en wel van 5,43% in 2015 en nog eens 4,75% in 2016.
Deze “OZB‐boete” vinden wij als VVD onacceptabel.
De Astense inwoners hebben de afgelopen jaren regelmatig lastenverhogingen moeten accepteren,
met als sluitstuk een lastenverhoging van 4,5% voor 2014. Dit kunnen we onze burgers niet aan
doen.
Volgens het college wordt het huidige tekort grotendeels veroorzaakt door een besparing c.q. korting
op de uitgaven vanuit de landelijke politiek naar de gemeenten. De VVD is van mening dat een
besparing vanuit Den Haag ook zal moeten leiden naar een besparing op het uitgavepatroon van de
gemeente en dus niet gecompenseerd mag worden met een lastenverhoging voor haar inwoners.
Dit zullen we als gemeente toch echt intern in onze eigen uitgave patroon moeten opvangen.
Waarde heren wethouders denk aan uw eigen verkiezingsbeloften.
En de VVD vindt het geen goed idee de beiaardier te schrappen, zoals recent te lezen stond in de
krant. De VVD wil haar beiaardier behouden. Wat blijft er anders nog klinken als een klok?
Maar wij vinden het niet netjes van het college het in de krant te zetten en er vervolgens goede sier
mee te maken door het niet te doen.
Uiteindelijk zijn ons als raad een aantal vragen gesteld in relatie tot deze voorjaarsnota, waar wij nu
op in gaan.
Doelstelling
 De VVD is akkoord met de doelstelling te komen tot een sluitende begroting 2015 met
perspectief op een sluitende meerjarenbegroting 2016‐2018, met de toevoeging dat dit niet
over de rug van onze inwoners mag gebeuren.
 De VVD kan pas instemmen met een vernieuwde programma indeling als vooraf wordt
aangegeven hoe die eruit komt te zien, met het doel dat deze inzichtelijker en transparanter
wordt voor de raad, zodat de raad haar controlerende taak naar behoren kan uitvoeren.
Nieuwe wensen
 De VVD kan instemmen met de voorgestelde nieuwe wensen, maar wil onderzocht hebben
of de opgenomen bedragen voor nieuwbouw of levensduur verlengende maatregelen voor
het Varendonck College realistisch zijn ingeschat.
 De VVD vindt dat wij ons op dit moment geen aanvullende nieuwe wensen kunnen
veroorloven.
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Bezuinigingsmaatregelen
 De VVD kan zich vinden in de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen met uitzondering van de
lastenverhoging voor onze burgers in de vorm van een “OZB‐boete”.
 Graag zou de VVD aanvullende maatregelen, zoals hiervoor vermeld en benoemd, nader
uitgezocht willen hebben.
Conclusie
Uitgaande van deze voorjaarsnota “moet de hand op de gemeentelijke knip”. Het geprognotiseerde
tekort zal gekeerd moeten worden, maar niet over de rug van onze inwoners met wederom een
lastenverhoging.
Het siert de gemeente om eerst naar zichzelf te kijken. Symbolische gebaren naar haar burgers
helpen hierbij. En transparantie.
De VVD vindt dat het ‘t college zou sieren als de wethouder afstand zou doen van zijn
wachtgeldregeling en we dus weer echt kunnen spreken over de formatiekosten van 2,6 fte
wethouders, zoals ons oorspronkelijk is voorgehouden.
Voorzitter, dit waren onze opmerkingen in eerste termijn.
VVD fractie, 8 juli 2014
Ton van Egmond
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