ASTEN
Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2016
Inleiding
De VVD maakt het college de complimenten voor de sluitende begroting. Wij willen de ambte‐
naren complimenteren met de heldere en leesbare begroting. Ook de technisch toelichting
was helder en maakte een aantal zaken duidelijk.
De begroting is wederom conservatief, behoudend en terughoudend opgesteld. Om deze
sluitend te krijgen heeft de raad de zogenaamde ATG (Ambitie, Taken en Geld) discussie ge‐
voerd. De VVD heeft hier structureel aan meegewerkt, met name omdat de VVD Asten zich
zorgen maakte over het oplopende ‘tekort’ in de meerjaren begroting.
Dit oplopende tekort is gestopt. De meerjaren begroting is ook op lange termijn, tot en met
2019, sluitend. In 2019 is de meerjaren begroting zelfs structureel met € 143.898,‐ positief. De
VVD is dus tevreden op dit punt. De VVD zou ook conservatief en behoudend begroten. Echter
op details verschillen wij van mening met het college.
De VVD is minder positief over het negativisme van onze wethouder met betrekking tot de
mei circulaires. Hoe komt de wethouder erbij? Gaan we terug betalen? Lijkt niet logisch. Voor‐
zichtigheid in de hoogte van de rijksbijdrage is goed, maar men kan ook te voorzichtig zijn. De
visie van de wethouder financiën wordt inmiddels regelmatig gelogenstraft. De rijksbijdragen
blijken jaar op jaar mee te vallen.

Bestuur en dienstverlening
De VVD Asten zou meer prioriteit willen leggen op de structurele personeelskosten. Nog strak‐
ker kijken naar de eigen organisatie. We zitten op de goede weg en de VVD realiseert zich dat
dit op sommige plekken pijnlijk kan uitvallen. Alle aandacht moet gericht zijn op zo voordelig
mogelijk samenwerken met andere partijen. Waarbij in de gaten moet worden gehouden dat
de hele transitie niet meer gaat kosten. Het zijn nuances, maar toch.
Een ander belangrijk punt voor de VVD zijn de kosten voor het automatisering traject. Jaar op
jaar wordt daar veel geld in gestoken. Scherper calculeren en natuurlijk stevig monitoren.
Geen openeind opdrachten. Het blijkt keer op keer dat overheid en automatisering geen goe‐
de combinatie is en vaak zelfs een slechte match.
Ook zetten wij onze vraagtekens bij het permanente klantonderzoek. Het is inmiddels bij vele
bedrijven een hype. Maar veel klanten worden hier niet blij van. Teveel navragen leidt tot
irritatie en mogelijk tot een verkeerd beeld.

Het Sociaal Domein
Het sociaal domein is een zorgelijk deel van onze begroting. Wij zien o.a een verdubbeling van
de kosten voor Jeugd en Gezin. De VVD Asten is voor een goede monitoring. Wat nodig is
nodig, maar wij moeten oppassen niet dezelfde fouten te maken als de centrale overheid.
Hetzelfde geldt voor aangepaste huisvesting.
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Veilig en schoon
De VVD kan instemmen met de verschillende posten.

Wonen, infrastructuur en ontwikkeling
De VVD Asten steunt een verdere startersregeling. Het is goed besteed geld en kost de ge‐
meente navenant weinig. Het steunt jongeren bij de aankoop van een eigen woning en het
voorkomt vergrijzing van Asten. De regeling is ook gunstig voor de resultaten van het grond‐
bedrijf.
De VVD blijft van mening dat de leeftijdsbeperking in de startersregeling ervan af moet.

Financiën
De VVD Asten maakt de wethouder van Financiën een compliment. De begroting is zo goed als
VVD‐waardig. Toch zien we wederom de OZB stijgen. Het is voor de coalitie keer op keer een
automatisme om de OZB te verhogen. De VVD vindt dit een gemis aan creativiteit in denken.
Inmiddels zijn de huizenprijzen aan het stijgen. Verleden jaar heeft de wethouder financiën
toezeggingen gedaan hier rekening mee te houden. Alleen even herinneren.
In de meerjarenbegroting is reeds een structureel voordeel in 2016 en volgende jaren. Het
grondbedrijf is op orde en de maatregelen uit het verleden zouden nu toch rendement moe‐
ten opleveren. Dus de VVD ziet geen reden de belastingdruk voor de burgers van Asten te
laten stijgen.

Tot slot
Wederom een sluitende begroting. De begroting moet sluitend blijven, maar wij maken toch
kanttekeningen bij de lokale lastendruk. Deze stijgt wederom met 5,24%.
De wethouder doet dit af met: ‘Het is gemiddeld slechts 31 euro per huishouden.’ VVD Asten
vindt deze lastenverhoging, in tegenstelling tot de wethouder, geen wijs beleid.

De VVD fractie,
3 november 2015
Ton van Egmond
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