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De belangrijkste onderdelen uit onze Algemene Beschouwingen op een rijtje
Een potje
Vorig jaar sprak de VVD over een topbegroting. Een klein tekort in de meerjarenbegroting 2021.
Maakt dit college er een potje van?
Van "Asten in Evenwicht" naar "Samen op weg naar een duurzaam Asten!" lijkt een heleboel gaten in
de weg te hebben. De meerjarenbegroting loopt op tot een tekort van bijna € 1 mln in 2022. Een
zorgelijke ontwikkeling!

Zorgelijker is de ontwikkeling in het sociale domein
Maar… Niet het sociale domein is het zorgenkindje. We begroten niet wat wij krijgen van het 'Rijk'
voor het sociale domein. We besteden geld aan andere zaken!
Laat duidelijk zijn dat de VVD wil weten waar het geld aan wordt besteed. Wíj maken er geen potje
van!

Oplopende kosten
De VVD maakt zich zorgen over de oplopende kosten van de gemeenschappelijke regelingen. De uit‐
voerings‐ en programmakosten Peelgemeenten... Wie houdt de hand op de knip?

De lokale lastendruk neemt toe met 4,4%
Uw rekening, beste burger bedraagt 'slechts' € 643,50. De OZB gaat zelfs extra omhoog door de in‐
dexering en de stijging van de waarde door de gestegen huizenprijzen. Het college vindt dit gewoon,
maar bij wie is salaris/pensioen met 4,4% gestegen?
Hebt u een potje?
De VVD Asten ziet opmerkelijke verschillen met de regio gemeenten: met name in de bedrijfsvoering.
Apparaatskosten in Asten bedragen € 618,00 per inwoner. In Someren is dat € 412,00 en in Gemert‐
Bakel € 346,00 per inwoner. Het verschil? Wat doen wij verkeerd?

Wegen
De VVD heeft eerder voorgesteld de geplande rotonde Heesakkerweg uit te stellen. Het geld kunnen
we nu en in de toekomst beter gebruiken.
Fietspaden maken Asten aantrekkelijk. Ook het fietspad langs de Dijkstraat wordt meegenomen.

Startersregeling
VVD Asten is blij met het doorzetten van de startersregeling.

Het Loverbosch
De VVD‐fractie is voor sneller ontwikkelen van het Loverbosch.
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Het Sociaal Domein
VVD Asten onderschrijft het uitgangspunt. We blijven binnen het totale budget van het sociale do‐
mein, waarbij niet verder wordt bezuinigd op verenigingen.

Toch een (stroppen)potje
Gelukkig is het rijk ons tegemoet gekomen met ruim € 1,3 mln uit de stroppenpot voor het sociaal
domein. Maar laten we met beide benen op de grond blijven staan.
Het klinkt als een meevaller, maar… Het geld was al uitgegeven. Sterker nog, het gevraagde bedrag
was € 1,9 mln! Dus meevaller of tegenvaller?
De realist in mij zegt: Mooi, dat geld, maar het is een eenmalige stroppenpot, dus wij moeten het
sociaal domein onder controle krijgen op basis van een reële begroting.
Gered door een potje? Een rijkspotje.

Asten, 6 november 2018
De VVD fractie
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