REACTIE OP DE VOORJAARSNOTA 2020
De reactie van de VVD op de ‘Corona‐nota’ kan dezelfde zijn als bij de behande‐
ling van de Voorjaarsnota 2019. Onze reactie zou erg kort kunnen uitvallen. De
financiële problemen zijn groot.
Wellicht een kleine aanvulling ten opzichte van 2019: de financiële problemen
zijn héél erg groot!!!
En hoe nu verder? De VVD Asten is voor een gezond financieel beleid. Maar dit
college geeft veel geld uit!
Het eerste dat ons vorig jaar al was opgevallen is, dat in de Voorjaarsnota en in
de ‘Scenario‐ontwikkeling gezond financieel huishouden 2019‐2023’ alles en
iedereen moest bezuinigen maar het college zichzelf buiten schot liet.
Nu een ‘Corona‐nota’, maar wederom geen woord over de eigen portemonnee.
Terwijl er naar onze mening minder uren worden gemaakt. Veel thuiswerken,
minder externe overleggen. Gewoon minder werk.
Wij hadden het netjes gevonden wanneer het college de extra uren, die bij het
aantreden zijn overeengekomen en nu minder noodzakelijk zijn door het anders
werken, zou hebben teruggedraaid. Dit zou een directe kostenbesparing zijn die
niet ten laste van burgers en ondernemers komt.
De Voorjaarsnota 2020 is een helder stuk. Wel heel veel PM posten. Een aantal
snappen we, omdat de gevolgen pas te zien zijn in de septembercirculaire. Maar
bij een aantal lijkt ons gekozen voor de makkelijke weg. Het is duidelijk dat we
op weg zijn naar een volgende bezuinigingsronde.
De VVD stelt voor om een ‘kaal’ overzicht te maken. Daarmee bedoelen we een
lijst, bij voorkeur een spreadsheet, met daarin alleen díe onderwerpen met de
bijbehorende bedragen, waarop wij als raad invloed hebben. Het maakt het
strepen iets makkelijker en je ziet meteen de effecten op de bedragen en de in
het najaar te behandelen Begroting 2021. Een voorbeeld hiervan is te vinden bij
onze buurgemeente.
Los van onze opmerkingen wil de VVD toch het ambtenarenkorps bedanken voor
de energie, die zij erin steken. De nota opstellen, de technisch toelichting op een
avond en daarna nog de verduidelijkingen, en tenslotte vragen beantwoorden.
Dames en heren, bedankt.
Het is crisis! Dat is wel duidelijk. De reserves zijn opgebouwd voor moeilijke
jaren. Dit zijn moeilijke jaren. De VVD kan ermee instemmen gebruik te maken
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van onze reserves. Toch willen wij ook waarschuwen om niet ongebreideld een
greep uit de kas te doen.
Wij willen ook waarschuwen om niet overal het coronavirus de schuld van te
geven. Een voorbeeld is het Sociale Domein. Het Sociale Domein is nog steeds
niet op orde. En dat ligt niet alleen aan het virus en de daarmee gepaard gaande
crisis.
We schreven het al eerder. Er moet iets veranderen in het Sociale Domein. Wij
blijven van mening dat waar het rijk minder geld geeft aan de gemeente, de
gemeente moet bezuinigen op díe punten waar minder geld voor beschikbaar is.
Mooier kunnen we het niet maken!
Wat wensen betreft wil de VVD het sober houden. Er is geen geld. We maken
twee uitzonderingen. De eerste is formatie‐handhaving en toezicht. Dit staat
hoog in het vaandel van de VVD. Naar onze mening hebben we al problemen op
dit gebied.
De tweede is ons centrum in Asten. Wij willen niet de beeldkwaliteit van het
centrum teniet doen en ook de bloembakken niet verwijderen.
De overige maatregelen op de plank? We ontkomen er niet aan deze onverkort
uit te voeren, hoe pijnlijk het ook wordt voor de inwoners van Asten. Gezien ons
betoog kunnen wij instemmen met het verlagen van ons weerstandsvermogen.
Onze hoop is gevestigd op een standvastige én – naar we hopen – koppige wet‐
houder van Financiën, die niet zomaar overstag gaat. Daarbij blijven wij pleiten
voor een kritische houding van het college bij meerdere Gemeenschappelijke
Regelingen. Het komt regelmatig aan de orde, maar wij blijven het roepen. Let
op! Ook hier is corona de list om meer geld te krijgen. De VVD hoopt en ver‐
wacht dat het college koerst op het kort houden van de Gemeenschappelijke
Regelingen.
Autonome ontwikkelingen structureel
De grote vraag is natuurlijk: Waar hebben wij invloed op?
• Kunnen we de aanbesteding I&A uitstellen?
• Is de prognose zorgkosten WMO een werkelijkheid?
• En wiens werkelijkheid? Van de ambtenaar? Van de wethouder?
• En kunnen we het aanpassen?
De VVD is, zoals reeds eerder gezegd van mening, dat waar het rijk minder geld
geeft aan de gemeente, de gemeente moet bezuinigen op díe punten waar dan
ook minder geld voor beschikbaar is.
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De VVD maakt zich zorgen over de Kluis en Hart van Heuze. Men krijgt de
exploitatie niet rond. Er moet geld bij. Wij missen ook de exploitatie van het
nieuwe gemeenschapshuis. Zitten we nog wel op de goede weg?
Op naar de nieuwe wensen structureel
De VVD wil de BOA‐capaciteit handhaven en in het kader van de veiligheid zijn
de civieltechnisch kunstwerken noodzakelijk om uit te voeren. Wellicht moeten
we ook de bestrijding van de Japanse duizendknoop door laten gaan. De overige
nieuwe wensen kunnen we uitstellen tot betere tijden.
De nieuwe wensen incidenteel
Ook hier geldt: veel kunnen we doorschuiven naar een betere toekomst. Mits de
veiligheid niet in het geding komt bij o.a. civieltechnische kunstwerken. De VVD
accepteert de impact van de corona crisis. Wij verwachten dat het college al het
mogelijke doet voor onze ondernemers en burgers. Wij willen geen belem‐
meringen voor onze ondernemers en hen op kosten jagen. Wij willen een leven‐
dig centrum en dat kan alleen via goede ondernemers en natuurlijk klokken en
bloemen en planten op verschillende plaatsen.
Maar voor het overige. Elke euro niet uitgegeven is winst! Tenslotte: de VVD
vindt terugkoppeling naar de raad belangrijk. Soms lijkt het dat de krant beter
en sneller is geïnformeerd. Ook lijkt er minder ruimte voor de dialoog.
Tot zover onze reacties in eerste termijn.

Asten, 7 juli 2020
VVD‐fractie
Ton van Egmond

3

