ASTEN
Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2017
Voor ons ligt de laatste voorjaarsnota voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Een voor‐
jaarsnota, die er uitspringt ten opzichte van de eerdere voorjaarsnota’s. De voorjaarsnota is
helder, geeft duidelijk richting en is ambitieus.
Het gaat uitstekend met de gemeente Asten.
Compliment overigens aan AB. Geen papier, ik hou wel van deze nieuwe traditie. Het is wel
een beetje als zwemmen zonder bandjes.
Verder met een aantal opmerkingen. Voor het gemak volgen wij de verschillende deelgebie‐
den en hoofdstukken uit de nota.

Bestuur en dienstverlening
In het kader van verdergaande samenwerking verzoekt de VVD het college na te denken over
en te komen met een lijst waar verdere schaalvergroting kan worden gecreëerd, zowel binnen
de Peelgemeenten als daarbuiten.
Overdracht correspondentiearchief: is de inschakeling van een extern bureau noodzakelijk?
Min of meer hetzelfde denken wij bij Migratie Globit‐Dis. Moeten wij hier het wiel gaan uitvin‐
den? Hoe is dit bij de andere Peelgemeenten geregeld?
De VVD staat achter het Privacy‐project. Prima. Wat ons betreft gaat veiligheid boven privacy.
Wij hebben geen moeite met camerabewaking op de markt en de uitgaande wegen vanuit het
centrum.
In het algemeen is VVD voorstander van een klein, efficiënt ambtelijk apparaat. Daar waar
mogelijk automatisering toe te passen, meer samen te werken en waar dat niet kan of niet
wenselijk is door de inschakeling van externe gespecialiseerde partijen. VVD mist hier een
visie.
De enkele opmerking van vermindering van lasten door samenwerking met de andere Peel‐
gemeenten, mag hierin niet voldoende zijn.

Sociaal domein
De VVD maakt zich eveneens zorgen over het sociale domein. Het is bijna ondoenlijk het goed
te volgen.
Wij staan achter de velden voor NWC. Over het gemeenschapshuis is reeds voldoende gezegd
in de vorige raadsvergadering.
Er moet nu vaart worden gemaakt met het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs. Optimale
huisvesting. Prioriteit nummer 1 wat de VVD betreft. Bij een structurele afname van het leer‐
lingenbestand moet er absoluut worden gefuseerd om de kwaliteit van het onderwijs op peil
te houden.
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De VVD wil als wens het onderstaande toegevoegd hebben op het terrein werk en inkomen:
gezondheidsbeleid en maatschappelijke ondersteuning.
Deze grootste structurele kostenpost van de gemeente is door de raad onvoldoende contro‐
leerbaar. Om niet met perikelen te maken te krijgen, zoals onlangs in de gemeente Eindhoven,
wil de VVD een halfjaarlijkse toetsing door een externe partij. Daarbij dienen zowel de inkom‐
sten (is er meer te halen bij het rijk; zijn er ergens nog subsidiepotten?) als de uitgaven (kan er
meer bezuinigd worden, wordt er niet teveel betaald?) in een degelijke toetsing opgenomen
te worden.

Veilig en Schoon
De VVD kan zich goed vinden in de brandweerzorg, aanpak ondermijnende criminaliteit en op‐
stellen explosievenkaart.
De VVD zou er een voorstander van zijn om de inlevering van groen en tuinafval bij het milieu‐
park gratis te maken, desnoods via verhoging van de kosten van restafval. Wij verzoeken het
college de mogelijkheden te onderzoeken.

Wonen, infrastructuur en ontwikkeling
Het Innovatiehuis is een goede ontwikkeling. De omgevingswet prima, maar we zien geen
geformuleerde wensen bij Grondexploitatie (het grondbedrijf). Al achterhaald, want die zag ik
vandaag langskomen op twitter en via de krant (aankoop grond voor 2,6 miljoen).
De VVD kan zich goed vinden in de tweejaarlijkse monitoring verkeersveiligheid.
De infrastructurele herinrichtingen zijn prijzig, maar noodzakelijk. Althans behoudens de ro‐
tondes. Die zijn niet noodzakelijk.
Zeker het fietspad Dijkstraat kan ‘licht’ gebruiken en her en der wat rechts gericht worden. De
kosten vinden wij, echter, wel hoog.
Bij de aanleg van de rotonde bij Burgemeester Wijnenstraat, Molenstraat, Schoolstraat en
Dijkstraat en de rotonde Heesakkerweg blijven wij kritisch ten aanzien van noodzaak en wen‐
selijkheid. Wij betwijfelen of dit de veiligheid verhoogt. Een simpele drempel of sluis in de
Dijkstraat haalt ook de snelheid weg en is beduidend goedkoper.
Ook bij de Heesakkerweg wordt het, naar onze mening, niet veiliger met een rotonde. Er
wordt nu al te vaak van rotonde naar rotonde geracet in Asten. Wellicht nog nader onderzoek.
Hoe is het met de veiligheid van de fietser op de rotonde? Er zijn veel verschillen in regelge‐
ving bij rotondes in Nederland. En dat wekt verwarring.

Tenslotte
De VVD is verheugd over de beperkte stijging van de lastendruk voor de burger van Asten.
Evenals de voorgaande jaren wil de VVD het college complimenteren. Natuurlijk ook com‐
plimenten voor de betrokken ambtenaren. Ook de extra technische informatie avonden stel‐
len wij zeer op prijs.
Wij kunnen verder instemmen met de nieuwe wensen 2018‐2021.

Asten, 5 juli 2017
De VVD fractie,
Ton van Egmond
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