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Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2019
Voorzitter,
Vorig jaar sprak de VVD over een topbegroting. Slechts een klein tekort in de meerjarenbegroting in
2021.
Van “Asten in Evenwicht” naar “Samen op weg naar een duurzaam Asten!” lijkt en heleboel gaten in
de weg te hebben.
De meerjarenbegroting loopt op tot een tekort van bijna 1 miljoen euro in 2022. Dat is een zorgelijke
ontwikkeling!
Nog zorgelijker is de ontwikkeling in het sociale domein. Althans dat dachten we met ons allen. Het
rekenkamerrapport zet ons echter met beide benen op de grond.
Niet het sociale domein is het zorgenkindje. Wij begroten niet wat wij krijgen van het ‘Rijk’ voor het
sociale domein. Wij besteden geld voor het sociale domein aan andere zaken. De VVD maakt zich
daarover zorgen.
Wij wachten de reactie van het college op het rekenkameronderzoek af. Maar laat duidelijk zijn dat
wij willen weten waar het geld aan wordt besteed.
Wij zoeken niet naar een “Zwarte Piet”. De VVD wil een gezonde begroting. Een begroting, die
aangeeft waar het geld aan wordt besteed. En geen begroting met grote “zwarte gaten” of een
meerjaren tekort.
Gelukkig is het economische tij ons gunstig gezind. Asten blijft een rijke gemeente.
De VVD ondersteunt de plannen met betrekking tot het scenario denken. In de huidige tijd is het
ondenkbaar om te werken zonder een plan B.
Het meerjarenplan is echt dynamisch geworden. De vraag heb ik eerder gesteld. Is het niet te dyna‐
misch? Heeft het college het nog in de hand?
Natuurlijk roept u straks: “ja”.
Maar……
Ik noem slechts een paar punten.
Een begroting, die wellicht herzien moet worden. Althans? Zie rekenkameronderzoek. Het sociale
domein en het gemeenschapshuis. De bouw van nieuwe scholen. En niet te vergeten de omgevings‐
wet.
De VVD maakt zich verder zorgen over de oplopende kosten van de gemeenschappelijke regelingen.
Met name de uitvoerings‐ en programmakosten Peelgemeenten.
Wie houdt de hand op de knip?
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De lokale lastendruk neemt toe met 4,4%. Uw rekening, beste burger bedraagt slechts 643,50 euro.
Het college glimlacht, maar bij wie is het salaris of pensioen met 4,5% gestegen? Behoudens
natuurlijk bij raadsleden uit kleinere gemeenten.
De OZB gaat zelfs extra omhoog door de indexering en de stijging van de waarde door de gestegen
huizenprijzen.
Voorzitter,
De VVD Asten staat niet negatief in het verhaal, maar wij maken ons wel zorgen!
Ik ga naar de beleidsbegroting.
Ongeveer tweemaal per jaar, bij voorjaarsnota en de begroting, kunnen we ons uitspreken met extra
wensen en bedenkingen. Ook een moment om eens om je heen te kijken naar andere gemeenten.
Asten heeft een begroting van ruim 37 miljoen. Onze buurgemeente ruim 56 miljoen. Met aftrek van
eenmalige baten, toch een groot verschil met Asten. Waar zitten de verschillen?
Ook in de bedrijfsvoering lopen we tegen opmerkelijke verschillen aan. De apparaatskosten in Asten
bedragen 618,‐ euro per inwoner. In Someren 412,‐ euro per inwoner en in Gemert/Bakel bedragen
de apparaatskosten 346,‐ euro per inwoner.
Someren is iets meer gegroeid en iets groter. Gemert/Bakel heeft een vergelijkbaar inwonertal met
Asten.
Waar zit het verschil? Wat doen wij verkeerd?
Hebben wij zoveel meer ambtenaren? De VVD mist een overzicht van het aantal fte’s, eventueel per
onderdeel.
En wat huren we in?
Het gaat ons om de grote lijn.
We hebben in het verleden aan alle kanten bezuinigd. Ook op onze eigen kosten als gemeenteraad.
De verschillen zijn groot en rechtvaardigen de vraag.
Bij de voorjaarsnota heeft de VVD verzocht om kleine personele uitbreiding bij de raadsgriffier in
verband met alle extra werkzaamheden en ter ondersteuning van de gemeenteraad. Te denken valt
aan werkzaamheden met betrekking tot rekenkameronderzoeken en de omgevingswet.
Wij vinden dit niet terug. Graag uw reactie?
De VVD is tevreden met de begroting over veiligheid en handhaving. Ook over de recente portefeuille
wijziging met betrekking tot de verantwoordelijkheid handhaving zijn we positief.
Het Sociaal Domein.
De VVD Asten onderschrijft het uitgangspunt. We blijven binnen het totale budget van het sociale
domein, waarbij niet verder wordt bezuinigd op verenigingen.
Wij wensen het college veel wijsheid.
Gelukkig is het rijk ons tegemoet gekomen met ruim 1,3 miljoen 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. Nog sterker! Het gevraagde bedrag was 1,9 miljoen. Dus meevaller of
tegenvaller?

2

De VVD Asten wil de ambtenaren bedanken, die hieraan hard hebben gewerkt. Dit geldt tevens voor
het tot stand komen van het rekenkamerrapport.
De VVD wacht met spanning op de reactie van het college op het rekenkamerrapport.
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.
Onze inwoners horen tot de gelukkigste van de regio. Dat moeten we koesteren en ondersteunen.
Vitale kernen zijn belangrijk.
De VVD Asten onderschrijft de toekomstagenda Asten 2030. In dit kader horen de verschillende
burgerinitiatieven.
De VVD wil graag in een vroegtijdig stadium, een periodiek overzicht van alle initiatieven.
Onderwijs.
Over het SHP kunnen we kort zijn. Dit moet worden doorgevoerd.
Echter, is het nu wijs om het advies van de VNG te negeren? Leggen we niet een (te) grote wissel op
de toekomst?
Ruimtelijk domein.
De VVD heeft al eerder voorgesteld de geplande rotonde Heesakkerweg uit te stellen. Deze rotonde
voegt weinig verkeersveiligheid toe.
En het geld kunnen we nu en in de toekkomst goed gebruiken.
De verschillende fietspaden maken Asten aantrekkelijk. Gelukkig wordt ook het fietspad langs de
Dijkstraat meegenomen.
De VVD is blij met de efficiëntie in de plannen. De combinatie van rioolwerkzaamheden en verkeers‐
maatregelen.
Wat wensen betreft wil de VVD het sober houden. Wij ondersteunen de initiatieven m.b.t het Ploeg‐
makerspark en de motie aanzet alcoholbeleid jeugd.
Wij zijn en blijven voor het sneller ontwikkelen van het Loverbosch. Wellicht kunnen we ook op zoek
naar nieuwe locaties voor het ontwikkelen van verdere woningbouw. Ergens een plek voor “tiny
houses”?
De VVD is blij met het doorzetten van de startersregeling en het bijbehorende budget.
Duurzaamheidsbeleid.
De VVD mist nog steeds voorbeeldgedrag bij de gemeente. Waarom geen zonnepanelen op het dak
van het gemeentehuis, de gemeenschapshuizen, en stimuleringsregelingen voor sportclubs en
scholen.
In dit verband nog een vraag.
Hoe hoog laat de gemeente de bomen groeien? De VVD heeft deze vraag inmiddels enkele keren
gekregen uit de Appelwijk en verschillende andere wijken uit Asten Zuid. Hoge bomen vangen het
zonlicht af, waardoor het niet rendabel is te investeren in zonnepanelen.
Wellicht in het bomenbeleid hier eens aandacht aan besteden.
Economie en financiën.
De visie ondersteunen wij van harte. Nu de praktijk. Dus op naar een sluitende meerjarenbegroting.
Asten is nog altijd een “rijke” gemeente met een goed weerstandvermogen.
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De begroting 2019, met de 4 velden, geeft wellicht meer focus, maar ik moet wel veel meer
bladeren.
Moeten we wennen?
O ja, dat staat hier! Haha!!!
De markt moet autoluw. Wat ons betreft autovrij, dus erg autoluw, met vrijstelling voor laden en
lossen en bevoorraden op bepaalde vastgestelde tijdstippen.
Tot Slot.
Toch een sluitende begroting. De VVD blijft kritisch volgen, maar ziet het ook goed gaan in Asten.
Hier en daar is het hikken en soms ook slikken.
De VVD Asten verwacht snelle maatregelen van dit college om de begroting “correct” te krijgen.
Wij willen de ambtenaren bedanken. De technisch toelichting was duidelijk. De begroting nog even
wennen!
Voorzitter, Dit waren onze opmerkingen in eerste termijn.
De VVD fractie,
6 november 2018
Ton van Egmond
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