ASTEN
Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2015
Compliment voor de uitvoering
De begroting voor 2015 is de eerste begroting “Asten in Balans”. Wij willen de ambtenaren
complimenteren met de heldere en leesbare begroting. Ook de technisch toelichting was hel‐
der en maakte een aantal zaken duidelijk.
De VVD maakt het college de complimenten voor de sluitende begroting. Niet makkelijk in
deze tijd, dat realiseren wij ons.
De nieuwe indeling is goed.
De begroting is conservatief, behoudend en terughoudend opgesteld. De VVD ziet dat graag.

Zorgen over het tekort
Toch maakt de VVD Asten zich zorgen over het oplopende ‘tekort’ in de meer jaren begroting.
Voorzichtigheid in de hoogte van de rijksbijdrage is goed, maar men kan ook te voorzichtig
zijn. De visie van de wethouder financiën wordt inmiddels al jaren min of meer gelogenstraft.
Hij gaat uit van een dalende bijdrage, terwijl deze bijdrage jaar op jaar blijkt mee te vallen. De
VVD vindt dat begrotingen op goede informatie en op goede inschattingen moeten worden
gebaseerd, want anders is het naar onze mening overdreven angst aanjagen. En het onnodig
opjagen van een ‘mogelijk’ toekomstig tekort.

Onroerend Zaakbelasting
De VVD Asten ziet met lede ogen wederom de OZB stijgen. Het is voor de coalitie blijkbaar een
automatisme elke keer maar weer de OZB te verhogen. De VVD vindt dit een gemis aan inno‐
vatie en creativiteit in het denken van deze coalitie.
Daarbij komt dat de VVD zich zorgen maakt over de hoogte van het percentage van de OZB.
Met name als de huizenprijs weer gaat stijgen. Gezien het landelijk beleid van de VVD is dit
een reële mogelijkheid. Onze vraag is dan ook: gaat het percentage van de OZB, bij een stij‐
gende huizenprijs ook omlaag?
Wij willen hier waarschuwen dat mensen dubbel in het pak gaan als de WOZ weer gaat stij‐
gen. Misschien dat de wethouder een toezegging kan doen dat bij stijging van de WOZ het
OZB percentage weer omlaag gaat?

Subsidies
De VVD had liever gezien dat her en der kritisch was gekeken naar verschillende subsidies.
Verder hebben we nagedacht over de VVV. De VVV verhuizen heeft behalve financiële voorde‐
len ook voordelen m.b.t. bereikbaarheid. Ruim 40.000 bezoekers in het museum zijn poten‐
tiële bezoekers van de VVV. Dit is denk ik veel meer dan het bezoekersaantal op de huidige
locatie.
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Formatie
De VVD blijft ook kritisch ten aanzien van de formatie. Het is naar onze mening een handige
zet om een deel van de formatie in de flexibele schil onder te brengen, maar het moet straks
wel slim worden ingezet. Minder ambtenaren en goede samenwerkingsverbanden. Dat levert
pas echt geld op en dan kunnen de lasten voor onze burgers omlaag.

Gemeenschappelijke regelingen
Ongeveer een kwart van onze begroting valt onder de verantwoordelijkheid van de regionale
gemeenschappelijk regelingen. De VVD attendeert op het gevaar, waar zij al eerder op wees,
dat de democratisch controle van de raad buiten spel dreigt te worden gezet. Alert blijven op
haar controlerende taak is een verantwoordelijk van de raad, maar ook nadrukkelijk een
attentiepunt voor het college om de raad haar democratische werk te laten blijven doen.

Wederom een sluitende begroting
Daarvoor nogmaals onze complimenten. Toch maakt de VVD kanttekeningen bij de lokale las‐
tendruk. Deze stijgt wederom met 6,8%. De inflatie is slechts 1,5%. De wethouder doet dit af
met: “…het is slechts 37 euro per gemiddeld huishouden...” De VVD Asten is van mening dat dit
niet nodig zou moeten zijn. Wij willen een halt toeroepen aan verdere stijgingen.

Asten, 4 november 2014
De VVD fractie
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