ASTEN
Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2018
Een topbegroting
Het economische tij is ons gunstig gezind. Asten vaart er wel bij. De begroting voor 2018 is
sluitend en ook de meerjarenbegroting ziet er goed uit. Een klein tekort in 2021. Dat komt wel
goed.
Het coalitieakkoord 2014‐2018 “Asten in Evenwicht” loopt ten einde en daarin staat dat Asten
financieel gezond wil blijven. Voor de VVD een belangrijke reden om weliswaar kritisch, maar
altijd constructief mee te werken aan een beter Asten en een stabiel bestuur.
Een topbegroting. Nogmaals, maar…
De VVD Asten maakt zich grote zorgen over de toekomst. Actuele ontwikkelingen hebben
voor nieuwe doelstellingen gezorgd. Het meerjarenplan is daarmee dynamisch geworden.
Maar is het niet te dynamisch? Heeft het college het nog wel in de hand?
De VVD Asten maakt zich met name zorgen over twee belangrijke aspecten: het sociale do‐
mein en het gemeenschapshuis.

Het sociale domein
De tekorten stapelen zich op. Inmiddels ruim € 700.000. Gelukkig is er geld opzij gezet, maar
niet voldoende. Er zijn bezuinigingsmaatregelen opgenomen in de begroting. Alleen, is dit vol‐
doende?
Onze zorg zit met name in de vele nog onbekende posten. Jeugdzorg is met name een zorgen‐
kind. We verwachten nog extra geld te krijgen van het rijk. Een kleine € 250.000. Wat als we
dat niet krijgen? Is wel al meegenomen in de begroting. Wat als het rijk niet bijgeeft op basis
van het onderzoek naar ongelijkheid op basis van het medicijngebruik? Moeten we dan onze
meerjarenbegroting drastisch aanpassen?
De VVD maakt zich verder zorgen over de ontwikkelingen mbt het werkbedrijf. Er gaat een
hoop geld in om. Ons inziens zijn de gouden jaren voorbij. Kunnen we hier financiële tegenval‐
lers opvangen?

Het Gemeenschapshuis
De VVD is voor een nieuw gemeenschapshuis. De VVD is echter geen voorstander van een
nieuw gemeenschapshuis in het Heilig Hart Klooster. Zoals wij ernaar kijken wordt het een
bodemloze (financiële) put. Het merendeel van de verenigingen zal de huurkosten niet kun‐
nen opbrengen.
Wij juichen burgerinitiatieven toe, maar gemeenschapshuizen en overheidsgelden moeten bij
de overheid blijven. Of privatiseren, ook goed. Wordt er geprivatiseerd dan is het prima, maar
niet met een blanco cheque van overheidswege.
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De VVD is huiverig voor de mogelijke gevolgen van de garantiestellingen, die worden ge‐
vraagd. Wij zijn absoluut tegen de vermenging. Een beetje van dit (privaat ondernemen) en
een beetje van dat (subsidie en overheid) leidt, naar onze mening, tot niets.
Verder nu naar de beleidsbegroting.

Bestuur en dienstverlening
De VVD kan zich vinden in het hoofdstuk Bestuur en dienstverlening. Ik schrik altijd weer als ik
lees met “hoe velen” wij samenwerken en soms meer en soms minder bevoegdheden uit han‐
den hebben gegeven.
De VVD is tevreden met de bedrijfsvoering. Het kan altijd beter, maar de alertheid is er. Over
de begroting slechts een kleine opmerking m.b.t. internet‐ en telefoonkosten. Best grote be‐
dragen en ons idee is dat daar met slim handelen wellicht nog e.e.a. is te verdienen.
We moeten kritisch en strak blijven kijken naar de eigen organisatie. Ook in de samenwer‐
kingsverbanden mogen we als Asten kritisch zijn. Denk aan het rapport van Berenschot over
de MRE.

Sociaal domein, voor zover al niet eerder opgemerkt
De VVD is blij met het Strategisch Huisvestingspan Onderwijs. Complimenten aan het college
en de verantwoordelijk wethouder. Natuurlijk verdienen ook de schoolbesturen complimen‐
ten. De plannen zijn ingrijpend, maar noodzakelijk.

Veilig en schoon
De VVD is voor een solide en effectief veiligheidsbeleid. De begroting ziet er prima uit. Vrijheid
en veiligheid kosten geld.

Riolering en water
De VVD kan zich vinden in de projecten. Hetzelfde geldt voor de omgevingsdienst. Waarbij wij
willen opmerken dat de kosten wel gemonitord worden. Overdracht van ‘Vergunningen, Toe‐
zicht en Handhaving’ mag geen blanco cheque worden. Laat de uitvoering tegen zo laag moge‐
lijke kosten plaatsvinden.

Wonen, infrastructuur en ontwikkeling
De VVD kan volledig instemmen met de plannen, de snelheid op bepaalde plaatsen terug te
brengen tot 30 km per uur. Ook het fietsnetwerk kan rekenen op onze instemming.
Positief zijn we over de rotonde bij Burgemeester Wijnenstraat, Dijkstraat, Molenstraat,
Schoolstraat. Men moet uitkijken, maar wij denken dat een rotonde de inkomende snelheid
zal remmen. De rotonde zal de verkeersveiligheid daar verhogen.
Dit in tegenstelling tot de geplande rotonde Heesakkerweg‐Beatrixlaan. De VVD blijft moeite
houden met deze rotonde. Het zal het inkomende verkeer zeker remmen, maar of daarmee
de veiligheid wordt verhoogd betwijfelen wij.
In dit verband willen wij pleiten voor meer oplossingen van verkeersknelpunten. Een paar
voorbeelden:
• Snelheid beperkende maatregelen op de Wolfsberg richting Emmastraat. Het lijkt af en toe
wel een snelweg. En de straat gaat toch op de schop. Dus er zijn kansen.
• Verder de situatie bij de Prins Bernardstraat. Vaak zeer chaotisch en onveilig.
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Wij nodigen het college uit met een breder plan van aanpak verkeer en verkeersveiligheid te
komen.

Duurzaamheidsbeleid
De VVD vindt de aandacht voor duurzaamheid van het college matig. Meer aandacht voor
duurzaamheid wordt op prijs gesteld. Waarom niet een lokale stimuleringsregeling voor par‐
ticulieren om huizen energie neutraal te maken.
De VVD mist ook voorbeeldgedrag bij de gemeente. Waarom geen zonnepanelen op het dak
van het gemeentehuis, de gemeenschapshuizen en stimuleringsregelingen voor sportclubs?
De VVD gaat akkoord met parkeervoorziening Beatrixlaan‐Ostaderstraat. Een goede zaak.

Er komen hectische tijden op Asten af
Dat betreft het Innovatiehuis dat binnen de regio wordt opgetuigd. In het regeerakkoord is
Brainport uitgeroepen tot mainport. Dat betekent dat er meer middelen naar de regio gaan
komen. Dat geld is niet alleen bestemd voor de economische ontwikkelingen maar ook voor
cultuur, vrijetijdseconomie en leefbaarheid.
Het is nodig dat Asten daar een veel actievere rol in gaat spelen. Om dat te doen moet er
meer menskracht worden ingezet. Wil men financieel mee willen profiteren dan gaat dat altijd
in de vorm van cofinanciering. De hefboom daarvan kan hoog oplopen. De VVD wil aandringen
om daarvoor middelen op te nemen.
Geef voldoende aandacht aan het innovatiehuis. Pas op dat het geen stille dood wordt.

Oplossen geuroverlast
Een kostbare zaak, maar de VVD staat erachter. Asten is hierbij meer dan gebaat. Het wordt
wellicht de grootste uitdaging voor Asten. De transformatie van de intensieve Veehouderij in
de Peel. Asten is daarbij een van urgentiegebieden. Daarin heeft men in het regeerakkoord
200 miljoen gereserveerd en de Provincie 70 miljoen.
Daarmee is het mogelijk om de sector een zachte landing te kunnen laten maken. Het is zaak
om zoveel mogelijk middelen binnen te halen om de knelpunten in Asten op te lossen. Daar is
de medewerking van de sector voor nodig. Maar de gemeente zal daar ook de nodige midde‐
len in de vorm van cofinanciering beschikbaar moeten stellen.
Ja zeker. Het meerjarenplan is dynamisch geworden.
Waar haal je voor bovenstaande transformatie het geld vandaan? Het zijn investeringen in de
toekomst. De algemene middelen zijn er voor om in slechte tijden een buffer te hebben. In
goede tijden kun je die gebruiken om te investeren in de toekomst.
De transformatie van de intensieve veehouderij is nodig en is een last uit het verleden die je
eigenlijk ten koste van de exploitatie had moeten nemen. Dus daar had je een voorziening op
de balans voor moeten opnemen. (Ik weet dat dat niet meer mag.)
De Brainport agenda voor de regio is een investering in de toekomst. Deze zou je over de toe‐
komstige jaren moeten uitsmeren. Het extra voordeel is dat het cofinanciering betreft. Daar‐
mee is het bedrag waar Asten van kan profiteren vele malen groter. De VVD denkt dat een
factor van vier laag ingeschat is.
Conclusie; Reserveer een miljoen uit de algemene middelen. Wij begrijpen dat dit ingrijpend
is. Geld is geen middel om op te gaan zitten als een Dagobert Duck. Geld is nodig om rende‐
ment te maken. Bij een gemeente moet dat maatschappelijk rendement zijn.
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Financiën
Asten heeft een goede financiële positie. We benutten onze belastingcapaciteit voor 87%. Dat
is, ook in VVD termen, een zeer goed resultaat.
Het grondbedrijf is eveneens op orde. We hebben het economische tij mee. Woningen zijn
niet aan te slepen.
Ons weerstandsvermogen is royaal. We zijn rijk. Ja, Asten is een rijke gemeente. Er zijn nu
middelen beschikbaar om mee te investeren in de toekomst.
De twee bovengenoemde onderwerpen lenen er zich voor om via een hefboomfactor mee te
profiteren van de landelijke en provinciale voorspoed.

Toch is het een wankel evenwicht
Het coalitieakkoord 2014‐2018 “Asten in Evenwicht” loopt ten einde. Laat Asten in evenwicht.
Het sociale domein is al risicovol. Niemand weet waar het eindigt. Het Gemeenschapshuis kan
Asten haar vermogen kosten. De VVD wil een financieel gezond Asten, maar ook profiteren
van het goede getijde en investeren in de toekomst.

Tot Slot
Wederom een sluitende begroting. De VVD blijft kritisch volgen, maar ziet het ook goed gaan
in Asten.
Wij willen de ambtenaren bedanken en complimenteren met de heldere en leesbare begro‐
ting. Ook de technisch toelichting was duidelijk.
De VVD heeft wel een opdracht voor het college. Blijf alert en kritisch. Houd het beloofde
evenwicht! Geschiedenisboeken zijn hard. Haha, kijk naar 800 jaar Asten. Het boek was finan‐
cieel niet zo’n succes. Maar u wilt, als college, ook de geschiedenisboeken in. Bij voorkeur als
een succes.

De VVD fractie
7 november 2017
Ton van Egmond

4

