ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE BEGROTING 2021
‘Durf…’
De VVD heeft niet eerder een titel aan haar beschouwingen op een begroting gegeven. Dit is echter
een uitzonderlijk jaar. Onze titel is ‘durf…’. Durf te investeren.
We leven in een uitzonderlijke, zelfs een beetje rare tijd. Vandaar! Van ‘Asten in Evenwicht’ naar
‘Samen op weg naar een duurzaam Asten!’ is niets meer over. Laten we dus kijken naar het hier en
nu.
De wereld is veranderd. En ook VVD Asten kijkt anders tegen de huidige realiteit, de huidige wereld
aan. Andere tijden, andere maatregelen. Toch eerst een reactie op de voorliggende Begroting 2021.
De VVD wil het college, maar in het bijzonder de wethouder van Financiën, toch aanmoedigen om de
zaken wat te vereenvoudigen. Een splitsing in beïnvloedbare bedragen en een lijst met niet‐beïn‐
vloedbare bedragen. Nu zijn er veel ‘dubbels’. In ons voorstel zou je kunnen werken met twee
spreadsheets. Iets om over na te denken. Nu verder met de begroting.
De VVD maakt zich zorgen over de wijze van begroten. We hebben het al eerder gezegd. Begroten lijkt
niet de ‘kernkwaliteit’ van dit college. Voor alles wat er eerder is begroot, komt er structureel een
bedrag bij. En niet zomaar wat kleingeld. Van een paar duizend tot honderdduizenden euro’s.
De VVD maakt zich zorgen over deze trend. Het college geeft veel geld uit. De VVD wil ook geld uitge‐
ven, maar anders. De VVD wil de nodige aandacht voor handhaving en veiligheid. Wij vinden dat hier
niet extra op bezuinigd mag worden. Moet er een BOA bij, dan is dat maar zo.
Dan het sociale domein. De VVD Asten maakt zich nog steeds zorgen. Toch zien wij hier een goede
ontwikkeling. Gelukkig dan ook eens een meevaller. De vraag naar huishoudelijke hulp is minder dan
we hadden voorzien.
Jeugdzorg blijft een zorgenkindje. Maar laten we maar wachten op de verrassingen van het Rijk. Wij
zijn niet de enige gemeente met problemen. We gaan het zien. Hetzelfde geldt voor Senzer. Veel zor‐
gen en dreigende tekorten. Het merendeel, echter ook hier ten gevolge van Rijksbeleid. Afwachten
dus.
De VVD kan het niet vaak genoeg zeggen. Wij blijven ons zorgen maken over de oplopende kosten van
de Gemeenschappelijke Regelingen. We moeten er bovenop zitten!! Dat is extern beleid. De Begroting
2021 evenwel is intern beleid en daar kunnen we zelf op acteren.
En de VVD vindt het eigenlijk een slechte Begroting 2021. Het zijn uitzonderlijke tijden. Tijden, die
andere maatregelen vereisen. Waar is de durf? De durf te investeren? Dit college wentelt alles af op
haar burgers. De lokale lastendruk neemt toe. De OZB gaat 5% extra omhoog naast de indexering. En
een latere extra verhoging is ook niet uitgesloten. De groep huiseigenaren gaat betalen voor de
tekorten in de zorg, de corona problemen en niet te vergeten het museum, de kerken en het
gemeenschapshuis.
Verder blijft de inefficiënte hondenbelasting overeind en gaan we de goedwillende burger straffen
door de groencontainer opnieuw te belasten. De hondenbelasting, daar zijn we niet voor, maar voor‐
uit maar.
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Maar de groencontainer? We hebben eerst het ophalen van het restafval (de grijze container) fors
verhoogd om de groencontainer kostenvrij te maken. En nu gaan we deze opnieuw belasten. De VVD
Asten kan zich hier niet echt (of beter: écht niet) in vinden.
En dan nu het tweede deel van de Beleidsbegroting. Hoe krijgen we het voor elkaar dat we voor onze
ondernemers geen aandacht hebben? Dat is punt 1.
Het tweede punt: er is geen budget opgenomen hoe wij inwoners gaan ondersteunen bij de energie
transitie. Wij stellen het college voor een budget op te nemen. Heeft nu niet onze hoogste prioriteit,
maar de saldering wordt afgebouwd. De elektriciteitsbedrijven kunnen niet omgaan met de terug‐
levering. Op termijn betekent dit extra kosten voor onze inwoners. Dus college, denk hierover na.
Over het eerste punt kunnen we duidelijker zijn. De VVD Asten stelt voor geld te reserveren voor
ondernemers in de meest brede zin. Voor het Centrummanagement en het vitaal houden van Asten.
Wij stellen voor hetzelfde bedrag als voor het museum (jaarlijks ruim € 250.000) eenmalig in 2021 over
te hevelen van de Algemene Reserve naar een nieuw fonds: ‘het Covidt‐fonds Asten’. Dit staat voor
Collectieve Ondernemers Voorzieningen In Donkere Tijden.
Dit Covidt‐fonds moet worden opgericht en heeft tot doel binnen de gemeente Asten een levendig
centrum te behouden. Ondernemers in de meest brede zin te steunen en de leefbaarheid te bevor‐
deren. Wij stellen voor het Covidt‐fonds op te richten onder verantwoordelijkheid van de wethouder
Financiën. In het Covidt‐fonds nemen verder zitting: een vertegenwoordiger van het Innovatiehuis,
iemand van het Centrummanagement en/of een vertegenwoordiger van de lokale werkgevers. Wij
verwachten van de wethouder dat hij in elke commissievergadering AZ&C verslag doet van de
aanvragen en de stand van zaken m.b.t dit Covidt‐fonds.
Wij zijn voor een sluitende Meerjarenbegroting en het behoudend omgaan met gemeenschapsgeld,
maar uitzonderlijke tijden vragen om bijzondere besluiten. Vanuit dat oogpunt kunnen wij leven met
een besluit om geld te gebruiken uit de Algemene Reserve voor onze inwoners en ondernemers. Om
te voorkomen dat we komende jaren wederom met een niet‐sluitende begroting worden geconfron‐
teerd, stellen wij voor het Covidt‐fonds Asten op te nemen in de Meerjarenbegroting.
Reserves zijn voor moeilijke tijden en als dít geen moeilijke tijden zijn (!!), dan weten wij het ook niet
meer. Asten is nog altijd een ‘welvarende’ gemeente met een goed weerstandsvermogen. Een ratio
van 2 is prima.
Tot slot: tóch een Begroting 2021. De VVD is kritisch, maar wil ook de problemen aanpakken. Andere
tijden, andere maatregelen. De VVD Asten verwacht maatregelen van dit college. De VVD durft, u ook,
college?
Het mag duidelijk zijn dat wij kunnen instemmen met beslispunt 1 en 2. Het derde beslispunt zien wij
graag aangepast, zoals eerder verwoord.
De VVD wil iedereen, die het goed voor heeft met onze prachtige gemeente Asten, dank toezeggen
voor alle inspanningen.

Asten, 3 november 2020
VVD‐fractie
Ton van Egmond
2

