ASTEN
Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2017
Het economische tij is ons gunstig gezind
Asten vaart er wel bij. De begroting voor 2017 is sluitend en ook de meerjarenbegroting ziet er
goed uit. Wij willen de ambtenaren bedanken en complimenteren met de heldere en leesbare
begroting. Ook de technisch toelichting was duidelijk. Het lijkt vanzelfsprekend, maar wij reali‐
seren ons dat dat niet altijd zo vanzelfsprekend is.
De begroting is positief, maar wij missen ambitie en het gevoel van urgentie bij het college.
Weinig richting en geen grote lijn in de begroting. Ja, er wordt veel aan infrastructuur gedaan
en uitgegeven. Zeker van belang, maar hier gaat het om onze toekomst. De grote lijn!
Het college en de raad zijn er voor de grote lijn. Dat geldt voor Asten maar ook in de regio.
Asten heeft voldoende eigen vermogen. Ik las dat men in de toekomst daarmee investeringen
in de toekomst wil gaan doen. Mogelijk is dat een aanknopingspunt om de discussie te verleg‐
gen naar de stip op de “Astense” horizon.
In het veld zijn met name de ondernemers niet tevreden. Zij willen veel meer ambitie. Op de
winkel passen is één, maar een gezonde toekomst over tien jaar moet het doel zijn. Daar lig‐
gen grote uitdagingen.
De VVD maakt zich zorgen over het wegtrekken van een groot aantal grotere bedrijven uit
Asten. De afgelopen twee jaar zijn er minimaal vijf grotere bedrijven met perspectief uit Asten
vertrokken. Het gaat om veel arbeidsplaatsen.
Gelukkig blijven de bedrijven in de regio. De reactie van de wethouder in Peelbelang zijn, naar
onze mening, wel erg laconiek. De ondernemers waren liever gebleven. Men vraagt zich af of
de gemeente wel voldoende regie heeft gevoerd. Voor de komende jaren zullen we hard moe‐
ten werken om de werkgelegenheid in de industrie te behouden.
In het verlengde daarvan zien wij een andere bedreiging voor de economie en leefbaarheid
van Asten. Nu gaan de vertrekkende bedrijven nog naar onze buurgemeenten. Als wij als Peel
niet beter gaan samenwerken dan zal de echte economie zich door de globalisering naar
elders (buiten de regio) gaan verplaatsen. Als Peel zullen wij (Asten) samenwerking in de Peel
nieuw elan moeten geven. De VVD ziet Asten als trekkersgemeente. Asten de hoofdstad van
de Peel.
Er is door een groep mensen uit de Peel (buiten de politiek) een stip op de horizon gemaakt
om samen met Helmond de Peelgemeenten mee te laten profiteren van de economische
motor Brainport.
Hier ligt een taak voor onze gemeente om daarbij aan te haken. Niet alleen met woorden
maar ook met geld. Is daarmee rekening gehouden? Het bedrijfsleven doet een dringend be‐
roep op de politiek. Zie het artikel van Joost Eijsbouts in Peelbelang en het artikel van vorige
week: “De ingezonden brief van de ondernemersverening”.
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Vooral het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de primaire agrarische sector een transitie
moet gaan doormaken. In Asten is de primaire agrarische sector (te ver) doorgeschoten. Meer
dan elders in Brabant zal daarin geïnvesteerd moeten worden. De sector moet kleiner en vita‐
ler. De volksgezondheid is daarbij in het geding. Tevens is het gewenst om de leefbaarheid te
verbeteren om meer mogelijkheid te bieden voor recreatie en toerisme. Maar is ook nodig om
te profiteren van een goed leefklimaat voor een veranderend samenstelling van de bevolking.
Deze beide transities zullen eveneens gevolgen hebben voor de werkgelegenheid.

Besturen is vooruitzien en lijkt vaak op biljarten
De VVD heeft best even na moeten denken over de procedure kredieten. We zijn nu eenmaal
geen voorstander van onnodig werk. Maar in dit geval: de vraag stellen is de vraag beant‐
woorden. In principe willen we dat alle nieuwe investeringen via een voorstel aan de raad
worden voorgelegd.
De democratie staat onder druk. Er wordt op meerdere plaatsen nagedacht over een andere
rol van de gemeenteraad. Er zijn initiatieven de burger meer en anders te betrekken bij de be‐
sluitvorming. Wij vinden het dan logisch alle “nieuwe” investeringen te bespreken in de raad.
Een tweede reden is dat door de veranderende regels er meer structurele lasten komen in de
toekomst. Ook dat mag voor het voetlicht komen, vinden wij. Gelukkig zitten we tot 2020 nog
aan de goede kant.

Bestuur en dienstverlening
De VVD kan zich vinden in het hoofdstuk Bestuur en dienstverlening. De communicatie krijgt
meer en meer gestalte. Wij hechten ook aan de uitvoering van de aanbevelingen burgerparti‐
cipatie/burgerinitiatief.
Ook het zakelijk werken dragen wij een warm hart toe. De verbeterlijnen zijn duidelijk en
natuurlijk samenwerken. Asten koerst op eigen kracht in netwerken. De VVD ziet en wenst
een grotere rol voor Asten in de Peel.
De griffie‐functie is van groot belang voor het functioneren van de raad. Het werk wordt
steeds belangrijker.
We moeten wel kritisch en strak blijven kijken naar de eigen organisatie. Ook in de samenwer‐
kingsverbanden mogen we als Asten best kritisch zijn.

Het sociale domein
We willen een hele hoop bereiken. En als je het leest doen we er ook een hoop voor. De lat
ligt hoog. Maar er is nog veel niet duidelijk. Wat wel duidelijk is zijn de bedragen. Er gaat een
hoop geld in om.
De zorgen zijn overduidelijk. De budgetten voor jeugdhulp moeten nog fors worden gekort.
Ook over SENZER maakt de VVD zich zorgen. De gouden tijden zijn voorbij. Ze hebben veel
hooi op de vork. Die ene beschutte werkplek zal er wel komen. Maar de doorstroom? Een
passende werkplek bij een reguliere werkgever. Of komt alles en iedereen gewoon bij de
gemeente terecht?
Het strategische plan in het onderwijs moet er komen. Net als de privatisering van HCAS en
Klimop.

Veilig en schoon
De VVD is benieuwd naar de evaluatie op de resultaatgerichtheid van de programmaleider
integrale aanpak criminaliteit.
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Riolering en water
De VVD kan zich vinden in de projecten. Wij verwachten dat iedereen zal meewerken aan het
afkoppelen van regenwater. Daarbij streven wij naar duurzame verlichting. De VVD wacht de
plannen van het college in dezen af.

De gemeenschappelijke regeling ODZOB
Inderdaad, laat de uitvoering tegen zo laag mogelijke kosten plaatsvinden.

Wonen, infrastructuur en ontwikkeling
Wat ruimtelijke ordening betreft is het nieuwe bestemmingsplan buitengebied van belang.
Dat sluit aan bij de toekomst van de intensieve veehouderij. Wat in ieder geval moet worden
meegenomen zijn de nieuwe uitgangspunten van de mestverwerking. De geurnormen zijn per
1‐10‐2016 aangepast.
Eveneens hoort het inruilen van oude stallen voor eventuele nieuwe stallen een prominente
plaats te krijgen. Minder in het nieuws maar voor de VVD ook belangrijk is het terugdringen
van de overlast. Er moet een discussie komen over het aantal dieren in overbelaste gebieden
zoals in Heusden.
Kortom: de VVD wenst het bestemmingplan buitengebied nog eens kritisch tegen het licht
houden, zeker gezien de nieuwe ontwikkelingen.
De VVD hecht veel belang aan goede parkeervoorzieningen. Wij hebben echter wel een groot
aantal vraagtekens bij de mogelijke aanleg van de rotonde. Dat geld kunnen we beter nog
even achter de hand houden of reserveren. Als, dan zou meer prioriteit moeten liggen bij een
rotonde Burgemeester Wijnenstraat/Dijkstraat.
Ten aanzien van woningbouw zien we dat ook hier weinig visie is. Het college is te afwach‐
tend. Na jaren van relatieve rust op de woningmarkt is deze nu weer aan het opbloeien. Het
feit dat de gemeente weinig mogelijkheden heeft tot woningbouw zorgt voor stagnatie. Uit‐
breidingsplan Loverbosch is nog niet klaar en de gemeente heeft geen andere grond in het
bezit om te verkopen.
Het college zou na kunnen denken en actie ondernemen over aankopen van grond. Wij willen
niet, dat onze inwoners naar Waterdael in Someren vertrekken. De VVD mist ook hier de visie.
Gaat het college in actie komen?

Financiën
De VVD is toch wel blij, dat na vele jaren opmerkingen de wethouder nu, eindelijk de OZB met
rust laat. Slechts een kleine stijging, maar de totale lastendruk is lager. De afvalstoffenheffing
is lager en de OZB kan wellicht op termijn ook iets lager. Wel willen wij de wethouder eraan
herinneren dat hij rekening blijft houden met de prijsstijgingen van de huizen.
De huizenprijzen zijn inmiddels flink aan het stijgen. Dat kan rare effecten teweeg brengen.
Verleden jaar heeft de wethouder financiën toezeggingen gedaan hier rekening mee te hou‐
den.
Asten heeft een goede financiële positie. We benutten onze belastingcapaciteit voor 87%. Dat
is, ook in VVD termen, een zeer goed resultaat. Ons weerstandsvermogen is royaal. We zijn
een rijke bruid. Het grondbedrijf is eveneens op orde.
We hebben het economische tij mee !!!
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Ik heb het willen uitstellen, wellicht zelfs willen afstellen maar…., VVD Asten maakt de wet‐
houder van Financiën een compliment. Dat moet hij wel delen met het college. En wellicht
ook met deze raad.

Tot slot
Wederom een sluitende begroting. De VVD blijft kritisch volgen, maar ziet het ook goed gaan
in Asten. De VVD heeft wel een opdracht voor het college. Toon meer ambitie.
Besturen is als biljarten. Wil je de bal zijn? Of wellicht toch meer de keu, die het spel in bewe‐
ging zet?
De begroting moet sluitend blijven. Conservatief begroten. Geen geld uitgeven. Hmm, laten
we zeggen verstandig geld uit geven, geen geld over de balk gooien. De opdracht voor de ko‐
mende jaren.
Het tij kan zomaar weer keren.

De VVD fractie,
8 november 2016
Ton van Egmond
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