VERSLAG
van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten, gehouden op
dinsdag 4 november 2014, om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

----Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De genodigden
De griffier
De notulist

burgemeester H.G. Vos
F.C. van Helmond, P.W.J.M. van de Ven–Schriks, H.A.M. van
Moorsel, P.P.M. Bakens, D.R. van Schijndel, J.P.E. Bankers, J.G.
Leenders, J.H.G. de Groot, R. Wever, A.J. Koopman, P.A.J.M.
Berkers-Coolen, M.J.H. Vankan, M.A.T.M. van den Boomen,
A.H.H. Beniers, N. Hagelaar-Koppens, A.W. van Egmond
de wethouders J.H.J. van Bussel, Th.M. Martens en J.C.M.
Huijsmans en de gemeentesecretaris W.M.A. Verberkt
M.B.W. van Erp-Sonnemans
M.J.C. Feijen-Lamberts

Afwezig is (m.k.): F.G.A. Hurkmans

-----

Agenda
b.00
b.01
b.02
b.03

Opening
Vaststellen agenda
Begroting 2015
(Na de eerste termijn zal een pauze ingelast worden)
Sluiting

De voorzitter opent de vergadering. Bij lot wordt bepaald dat de beraadslagingen
en eventuele hoofdelijke stemmingen zullen aanvangen bij het lid Wever van de
fractie D66-HvA.
Agendanummer 14.11.b00

Opening

De voorzitter vermeldt dat de bijeenkomst over de technische toelichting van de
begroting druk is bezocht. De betrokkenheid is groot, het geeft de raad de
mogelijkheid om goed geïnformeerd en goed gepositioneerd te zijn. Deze technische
toelichting voorziet duidelijk in een behoefte van de raad.

Agendanummer 14.11.b01

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Agendanummer 14.11.b03

Begroting 2015

De voorzitter geeft het woord aan de fracties voor de algemene beschouwingen per
fractie.

Fractie D66-Hart voor Asten
Voor ons ligt de begroting 2015. Een op papier sluitende begroting, maar met
onzekere elementen. Dat ligt voornamelijk aan factoren van buitenaf, zoals o.a.
definitieve vaststelling van Rijksbijdragen en deelname aan gemeenschappelijke
regelingen.
De gemeente Asten is door objectieve landelijke instituten als “financieel gezond”
beoordeeld. Dat is goed nieuws. Dat kan als een opsteker worden beschouwd voor
de volgende jaren. Echter, er wordt toch ook weer gewaarschuwd voor oplopende
tekorten. Een geluid, dat al enkele jaren achtereen gehoord wordt. Voor de inwoners
een vreemde boodschap: Asten is gezond, maar toch moeten we meer betalen?
Wij komen hier op terug.
Per programma onze reactie.
Bestuur en Dienstverlening
In het algemeen onderschrijven wij de begroting in dit programma, waarbij een
aantekening:
Wij constateren dat met betrekking tot communicatie, de advertentie kosten
drastisch verminderd worden. Dit vinden wij jammer maar we begrijpen dat keuzes
gemaakt moeten worden. Wij spreken dan wel de verwachting uit dat de website
sterk verbeterd wordt.
Extra ondersteuning voor de raad vanuit de griffie en door middel van een digitaal
informatie systeem juichen wij toe.
Sociaal Domein
Het grootste programma en voor onze inwoners het meest waarneembaar.
Het komend jaar wordt de transitie realiteit. Dan moet blijken of de ontworpen
plannen ook werkelijk uitvoerbaar zijn. De verzekering dat niemand uit de boot valt
is makkelijker gezegd dan praktisch uitgevoerd. Wij hebben in de aanloop echter
vertrouwen gekregen in de Peel 6.1 aanpak.
Speciale aandacht vragen wij voor het PGB. Met name dit onderdeel in de transitie
veroorzaakt veel onrust. Heldere, eenduidige en makkelijk toegankelijke informatie
en uitleg is o.i. een voorwaarde om deze onrust weg te nemen. Onze fractie vraagt
het college om –naast de afgesproken evaluatie na 2 jaar- de raad regelmatig op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen tijdens de transitie.
Ten tweede vragen wij het college om zo veel als mogelijk is te ontschotten: ofwel
de beleidsgebieden die raakvlakken hebben maar verschillende
uitkeringsachtergronden kennen, met elkaar te verbinden.
Veilig en Schoon
Iedereen wil graag dat Asten een dorp is waar “het goed en veilig toeven is”. Een
aantrekkelijk dorp voor inwoners en gasten. Dan wegen de voorgestelde
bezuinigingen die we halen met het kappen van vormbomen of het weghalen van de
bloembakken niet op tegen het verlies van de aankleding van ons dorp. Dat zelfde
geldt voor het ophangen van reclame aan lichtmasten.
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Ten aanzien van de brandweer noteren wij op deze plaats onze zorg dat als gevolg
van bezuinigingen in de Regionale aanpak de Astense brandweer door een
ondergrens van paraatheid zou kunnen zakken.
Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling
Pas dit jaar is een startersregeling van kracht geworden.
Het tempo van de ontwikkeling van Loverbosch ligt te laag. In plaats van 75
woningen zijn in 2014 nog maar 6 woningen opgeleverd. Verschuilen achter alleen
de economische teruggang is onvoldoende argumentatie om het trage tempo te
verklaren.
Het college moet hier actiever beleid gaan voeren, bijvoorbeeld door regelvrije
ontwikkeling van woonvormen te stimuleren en faciliteren. Resultaten elders in
Nederland tonen aan dat hier vraag naar is.
Dan de plattelandsontwikkeling. De ontwikkelingen in de agrarische sector, de vraag
naar groene ruimte voor recreatie, gezondheidsproblematiek, leegstand,
herbestemming: dit zijn allemaal factoren van belang in de ontwikkeling van het
buitengebied.
In de komende periode zullen plannen gemaakt moeten worden ten aanzien van
leegstand en daarmee gepaard gaande problematiek.
Financiën
D66-HvA staat volledig achter een behoudend financieel beleid. We zijn blij in de
wetenschap dat Asten een financieel gezonde gemeente is. Wij vinden echter ook dat
onze uitgaven, net zo als thuis, moeten worden aangepast aan de inkomsten.
Niet de inkomsten voor een groot deel aanpassen aan de uitgaven. Dit college lijkt
een automatische reflex te hebben om de OZB te verhogen.
Paragrafen
Komen we nu aan bij de paragrafen, de lokale lasten.
Opnieuw is de OZB verhoogd. De Astense huiseigenaar wordt zo aangeslagen met
een 22% hogere OZB heffing dan in 2013. Dat merken we niet omdat de
gemiddelde huiswaarde lager is dan in 2013. Als de waarde van onze woningen weer
zou stijgen naar het niveau van 2013 dan betalen hij in 2015 wel €56 EURO (oftewel
22%) meer voor het zelfde huis dan hij deed in 2013.
Met recht dan dat onze collega van de VVD dit een ’OZB boete’ heeft genoemd.
Rekening houdend dat er enige conservativiteit in de begroting zit (denk bijvoorbeeld
aan de bijna € 600.000,= frictie kosten) vindt D66-HvA dat de OZB alleen met het
inflatiepercentage kan worden verhoogd.
Onze fractie daagt het college uit nu eens niet uit dezelfde bron te tappen, maar te
zoeken naar andere oplossingen.
Toekomst
De Algemene Beschouwingen zijn ook het moment om een blik in de toekomst te
werpen. In sneltreinvaart verandert onze maatschappij. Vaste patronen, heersende
opvattingen, bekende oplossingen raken achterhaald door de ontwikkelingen.
Informatiebronnen als internet, televisie maken dat de gemiddelde inwoner in 2015
veel beter geïnformeerd is dan pakweg 25 jaar geleden. De mobiliteit van inwoners is
vergroot.
Ook de lokale politiek is veranderd. Alleen al de deelname aan
samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld doet een ander appèl op de gemeenteraad.
D66-HartvoorAsten pleit voor een raadsbreed herbezinnen op plaats en taak van de
Gemeenteraad anno 2015. Veel werkzaamheden zijn omschreven in de
Gemeentewet, maar dat staat geen creatieve mogelijkheden in de weg om op lokaal
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niveau samenwerkingsverbanden tussen inwoners, ondernemers en overheid tot
stand te brengen.
De buurtbewoners bijvoorbeeld meer mogelijkheden geven tot onderhoud en
inrichting van de eigen woonomgeving. Ondernemers uitnodigen tot slimme winwinverbanden. De rol van de gemeente wordt dan meer stimulerend en faciliterend
dan controlerend.
Vertrouwen op het initiatief van inwoners, als deze uitgedaagd worden zaken ter
eigen hand te nemen. Paradoxaal genoeg moet ons inziens het college hierin het
voortouw nemen. Juist om initiatieven los te trekken, zal het college daarvoor het
juiste klimaat moeten scheppen. De omslag van “dat doet de gemeente” naar “dat
doen we zelf” kost tijd en vraagt aandacht.
Onze fractie is overtuigd van deze aanpak en dat hiermee zowel kostenbesparend als
op het vlak van gemeenschapszin klinkende resultaten kunnen worden geboekt.
Denk en handel grensverleggend, dus.

Leefbaar Asten
Samen verder na 2015
Deze beschouwing heeft als titel gekregen “Samen verder na 2015”
Hoewel deze eerste begroting van de huidige coalitie sluitend is voor het komende
jaar, moeten we helaas nog steeds constateren dat de bui uit Den Haag niet over is.
Wij staan aan de vooravond van een aantal zeer ingrijpende veranderingen in het
Sociale Domein. Veranderingen die ons allemaal aangaan en vanaf 1 januari 2015 de
nieuwe realiteit zullen zijn.
Taken die voorheen door het Rijk werden uitgevoerd, worden gedecentraliseerd en
moeten nu door ons worden opgepakt. Daar is op zich niets mis mee, gemeenten
hebben immers al veel langer aangegeven hier voorstander van te zijn, omdat we als
gemeente veel dichter bij de inwoners staan.
De bijbehorende budgetten die nodig zijn om deze taken goed en verantwoord uit te
voeren zijn hoogstwaarschijnlijk ontoereikend om verschillende redenen, ze zijn
deels wel, deels niet of onvoldoende bekend.
Wij maken ons zorgen hoe het passend onderwijs en de jeugdzorg straks worden
ingevuld en het is voor ons volstrekt duidelijk dat lokale investeringen hiervoor nodig
zijn zoals voor opvoedondersteuning, communicatie en opbouw van het sociale
netwerk. Het amendement wat gisteren door deze raad is aangenomen om de
transformatieruimte hiervoor in te zetten had onze volledige steun.
Voorzitter, in een dergelijke tijd moet er een begroting voor 2015 worden gemaakt
en met veel onzekerheden gekeken worden naar de komende jaren.
Het college verdient een groot compliment dat het na een wederom enorme
bezuiniging van € 900.000, een van de hoogste tot nu toe, een sluitende begroting
voor 2015 heeft gepresenteerd.
Hoewel Asten tot de financieel gezondste gemeenten van dit land behoort, en zeker
in deze regio, blijft het oppassen geblazen. Deels hebben wij dit zelf in de hand,
want over onze eigen ambities gaan we zelf en we kunnen dus keuzes maken. Maar
deels ook niet, omdat de inkomsten uit het gemeentefonds voor de komende jaren
zullen afnemen en we dus minder inkomsten gaan genereren. Als medevormgever
van het coalitieprogramma ziet onze fractie de vertaling hiervan terug in deze
begroting en herkennen wij ons goed hierin.
Het politieke klimaat in Asten is rustig en er wordt uitstekend samengewerkt. Dat is
een belangrijke voorwaarde om zaken tot stand te brengen. Leefbaar Asten heeft de
afgelopen 10 jaar deel mogen uitmaken van de coalitie en wij zijn trots dat we een
belangrijke bijdrage hebben kunnen leveren aan datgene wat er is gerealiseerd in de
afgelopen jaren.
Ons dorp is mooier geworden in de afgelopen jaren en daardoor ook een trekker voor
toeristen. Ons centrum, de huiskamer, ligt er mooi bij en met veel belangstelling
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wachten wij de komende evaluatie hierover af. Wat ons betreft zijn er nog
verbeterpunten.
Het centrummanagement is onze partner om de kwaliteit van het centrum te
bewaken. Zij krijgen hiervoor voldoende financiële middelen om dit te realiseren door
het innen van reclamebelasting.
Bij de behandeling van de voorjaarsnota heeft onze fractie een aantal
adviezen/voorstellen gedaan voor deze begroting. Wij zijn verheugd dat het college
maatregelen neemt, waarbij gezinnen en alleenstaanden met een inkomen dat net
boven het minimumloon uitkomt worden ondersteund.
Het project verkoop reststroken is inmiddels ook opgestart.
De taakstelling Huisvesting onderwijs van € 120.000 vanaf 2015 is in deze begroting
geschrapt.
Onze fractie heeft bij de behandeling van de voorjaarsnota aangegeven dat wij deze
bezuiniging als PM post opgenomen willen zien en hierop is toen positief gereageerd
door het college. Wij begrijpen dat deze bezuiniging lastig is te realiseren.
Toch blijven wij onverminderd vasthouden aan ons streven naar minder scholen,
waaronder 3 brede scholen in Asten dorp. Wij zien dit nog steeds als een doel voor
de komende jaren. Bijna dagelijks kunnen we in de kranten lezen dat
leerlingenaantallen op de basisscholen teruglopen. Ook in Asten is dit het geval.
Met het opnemen van de taakstelling als PM blijft dit voorstel actueel in beeld. Wij
roepen het college op, haast te maken met het opstellen van een nieuw IHP,
gestaafd aan de hedendaagse en toekomstige realiteit in samenspraak met
schoolbesturen en ouders. Wij dienen een amendement in om de taakstelling als PM
post op te nemen in deze begroting.
In het verleden is er gesproken over het verminderen van het aantal
raadscommissies van 3 naar 2. Hiermee is een bezuiniging gemoeid van € 2.750.
Onze fractie is altijd een voorstaander van effectiever en efficiënter vergaderen en
zeker als hiermee een bezuiniging wordt behaald. Enige nuancering is wel op zijn
plaats, omdat de randvoorwaarden verbonden aan een dergelijk besluit onvoldoende
besproken zijn.
Daarnaast stellen wij vast dat het hier waarschijnlijk een samenvoegen betreft van
de commissies Burgers en AZ&C. Gezien de agenda’s van beide commissies in de
komende tijd is dit op dit moment geen haalbare kaart.
Hoewel tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota was afgesproken dat dit
onderwerp besproken zou worden in het presidium, is de bezuiniging formeel nog
steeds opgenomen in deze begroting. Wij denken dat er nog alternatieven te
benoemen zijn om alsnog deze bezuiniging te behalen. Onze fractie heeft het
amendement wat hierover wordt ingediend mede ondertekend.
Lastendruk
In 2015 zullen de lasten met € 37 stijgen. Dat betekent voor een gemiddeld
huishouden in Asten een bedrag van € 594 per jaar. Hiermee horen wij nog steeds
tot een van gemeenten in Nederland en zeker in deze regio met de laagste lasten.
Maar met een beperkte lastenverhoging alleen redden we het niet in de nabije
toekomst. Leefbaar Asten heeft zich als enige vóór en ook tijdens de laatste
raadsverkiezingen duidelijk uitgesproken over onze visie m.b.t. lastenverhoging in de
komende jaren: een geleidelijke structurele verhoging van de OZB tot maximaal
20% in de periode 2014 – 2018. Per meerpersoonshuishouden betekent dat dan een
verhoging van maximaal €120 in 4 jaar.
Voorzieningenniveau
Het huidige voorzieningenniveau is op dit moment goed, maar of we dit in de
toekomst zo kunnen houden wagen wij te betwijfelen.
Uiteraard vinden wij het belangrijk dat onze burgers in Asten terecht kunnen voor
b.v. een bibliotheekvoorziening en binnen – en buitensporten.
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Wij stellen vast dat de taakstelling van € 100.000 op het accommodatiebeleid op dit
moment pas voor een klein gedeelte is behaald.
Onze fractie vindt dat aan deze taakstelling moet worden vastgehouden. Wij doen
een dringende oproep op het college om snel in dialoog te gaan met verenigingen die
hierbij betrokken zijn. Nodig hun nadrukkelijk uit om zelf met voorstellen te komen
om besparingen te realiseren. Leefbaar Asten is er van overtuigd dat hier nieuwe
kansen liggen, zeker als verenigingen meer met elkaar gaan samenwerken.
Het onlangs geboekte resultaat bij de muziekverenigingen laat zien dat fors ingrijpen
in de subsidiehoogte niet hoeft te betekenen dat er kwaliteitsverlies wordt geleden.
Wij realiseren ons erg goed dat dit geen gemakkelijk opdracht is, maar wij zijn er
van overtuigd dat in goed overleg met verenigingen veel te bereiken is.
Iedereen helpt mee
Zoals eerder vermeld zullen alle veranderingen op het gebied van zorg, welzijn en
begeleiding in 2015 merkbaar worden. Wij nemen waar dat de vrijwilligers en
mantelzorgers hierin een steeds belangrijkere plaats innemen en dat ze centraal
staan bij de herinrichting van onze gemeenschap.
Burgerinitiatieven moeten serieus worden bekeken en ten volle worden ondersteund,
de basisvoorziening in Ommel en Heusden zijn hiervan goede voorbeelden.
Ook de uitnodiging aan alle burgers en organisaties voor een inspraakavond over het
WMO beleidsplan is hier een voorbeeld van. De opkomst viel tegen.
We denken dat dit iets zegt over de betrokkenheid van de Astense burgers en dat
baart ons zorgen. Daarom is een zorgvuldige en repeterende communicatie over dit
onderwerp erg belangrijk, zeker als het gaat over onderwerpen die iedereen
aangaan. We dichten de sleutelpartners een belangrijke rol toe in het infomeren en
het fungeren als aanspreekpunt. Wij roepen het college op veel aandacht te
besteden aan een heldere communicatie over dit onderwerp en gebruik te maken
van alle media die hiervoor beschikbaar zijn.
Samenwerking
Wij zijn voorstander van de samenwerking in Peel 6.1, omdat onze gemeentelijke
organisatie bepaalde taken niet alleen kan uitvoeren. De grootste prioriteit ligt bij het
gezamenlijk oppakken van taken voor de transitie Wmo, Jeugdzorg en
Participatiewet. Door samen te werken kunnen bepaalde taken effectiever en
efficiënter worden uitgevoerd. Dit moet concreets iets gaan opleveren, ook in
financiële zin.
De organisatie moet ondersteunend zijn en zo plat mogelijk georganiseerd.
Leefbaar Asten vindt het belangrijk dat de “coleur locale” goed onder de aandacht
wordt gebracht en dat Astenaren nog steeds met vragen terecht kunnen in Asten.
Daarnaast vindt er ook op verschillende onderdelen samenwerking plaats met
Someren en daar waar dit voordelen oplevert mag dit wat ons betreft geïntensiveerd
worden.
Hoe kijken wij tegen de bezuinigingen aan voor de komende jaren?
Wij zijn er ons van bewust dat we de komende jaren weer geconfronteerd gaan
worden met nieuwe bezuinigingen. Het voornemen om het coalitieprogramma verder
te concretiseren naar een meerjarenplan, waarbij ook de ambities voor de komende
jaren worden benoemd steunen wij volledig. Dit past onzes inziens ook bij de
opmerkingen die wij gemaakt hebben over onze visie m.b.t. het toekomstige
accommodatiebeleid en de huisvesting onderwijs. De gemeenteraad zal hier volledig
bij betrokken moeten worden.
Voorzitter,
Samenvattend concluderen wij:
• Dat de taakstelling Huisvesting Onderwijs als PM-post moet worden opgenomen
in de begroting. Wij dienen hiervoor een amendement in.
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•
•

Dat we het college oproepen om op korte termijn samen met verenigingen het
toekomstige Accommodatiebeleid in de vorm van kansen en bedreigingen te
onderzoeken.
Dat wij tegen het verminderen zijn van het aantal raadscommissies om de eerder
genoemde redenen en dat deze bezuiniging op een ander wijze is te behalen.

Ten slotte spreek ik namens mijn fractie dank uit naar het ambtelijke apparaat, dat
wederom op een uitstekende wijze ondersteuning heeft geleverd aan het tot stand
komen van deze begroting en gaat over tot de orde van de dag.
Amendement A3
Voorstel nr. 14.11/b.02
Onderwerp: Huisvesting onderwijs
De raad van de gemeente Asten in vergadering bijeen d.d. 4 november 2014
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Schrappen van de passage:
Pagina 7 onder realisatie taakstellingen:
In de begroting is de taakstelling Huisvesting onderwijs € 120.000,= vanaf 2015
geschrapt conform het voorstel in de voorjaarsnota 2014
Deze tekst te vervangen door:
De taakstelling Huisvesting onderwijs € 120.000 vanaf 2015 als PM-post op te
nemen.
Toelichting:
Ontwikkelingen m.b.t. het aantal leerlingen (afname) en dus de behoefte aan de
huisvesting die hierop aansluit is actueel. Bij het actualiseren van het IHP op korte
termijn moet rekening worden gehouden met deze ontwikkelingen.
Door het opnemen van de taakstelling als PM post, blijft de taakstelling in beeld.
Wij roepen het college op zo spoedig mogelijk met de schoolbesturen aan tafel te
gaan voor het actualiseren van het IHP.
Ondertekend door de fracties Leefbaar Asten, Algemeen belang, CDA, VVD en D66HartvoorAsten.

PGA/PvdA
Mensen gaan voor stenen
De afgelopen jaren stonden in het teken van bezuinigingen en transities. Doordat
deze taken naar de gemeente komen, is een groot deel van onze begroting hierop
afgestemd. Onze dank aan iedereen die bij heeft gedragen aan het opstellen van
deze begroting. De begroting is sluitend; toch zou de PGA-PvdA op sommige vlakken
andere keuzes maken. Hier kom ik later op terug.
Duurzaam naar de toekomst
De decentralisaties die vanuit het rijk naar de gemeente komen, zijn
bezuinigingsmaatregelen. Gemeenten moeten hetzelfde gaan doen voor veel minder
geld. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt en samenwerking gezocht binnen
de Peel om ons hier op voor te bereiden. Over 2 maanden is het zo ver. Het budget
is bekend, het beleid is in grote delen bepaald. Nu komt het moment dat we het
moeten gaan doen.
Hoe kan de gemeente nu investeren zodat de decentralisaties een succes worden?
Nu is er de kans om te gaan bouwen aan een nog krachtiger verenigingsleven,
uitgebreidere netwerken en (semi) professionele organisaties. Hen mogelijkheden
geven om nieuwe ideeën uit te proberen en daardoor de kanteling te maken die
nodig is. Zij hebben al veel goed werk verricht, en zonder hen kunnen we het niet!
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Asten is niet alleen een financieel gezonde gemeente maar heeft ook een gezond
verenigingsleven en samenlevingsgevoel. Het gros van de mensen in het dorp kent
hun buren en de mensen in de straat zullen elkaar helpen daar waar nodig.
Als PGA-PvdA vinden wij het belangrijk dat mantelzorgers niet overvraagt maar
ondersteund worden. Het is goed de mantelzorgers tijdens het keukentafelgesprek te
betrekken bij het opstellen van het ondersteuningsplan, dan houdt iedereen het
langer vol.
Ook op andere manieren kun je sociale cohesie stimuleren. Wij missen visie vanuit
het college over hoe we mensen uit Asten meer regie kunnen geven over hun eigen
leef- en woonomgeving. Niet alleen op sociaal terrein maar ook bijv. m.b.t. het
onderhouden en opknappen van openbare plekken. Laat de inwoners van Asten
intensiever meedenken met de invulling van onze gemeente.
Burgerparticipatie, samen doen
Burgerparticipatie is een begrip waar men te pas en te onpas mee aan komt. Wat
bedoelen we hier nu mee? Is participatie bepalen wanneer en waar mensen mee
mogen denken? Of staan we ook open voor nieuwe ideeën en initiatieven vanuit onze
inwoners, verenigingen en (semi) professionele organisaties? In het sociale domein
zijn we hier al flink mee aan de slag gegaan. Wat ons betreft mag burgerparticipatie
ook op andere vlakken een begrip worden. Waar wij met het groenonderhoud al een
poging hebben gedaan, denken we dat hier nog kansen liggen. Wij vinden het een
gemis dat dit project niet verder is uitgebreid en dat aan participatie geen prioriteit
gegeven wordt. Participatie is een proces dat van de inwoners en de gemeente een
andere houding en instelling verwacht. Kijken naar welke initiatieven hierin al door
andere gemeenten zijn genomen is voor ons van belang. Want om te vernieuwen en
het oude los te laten heb je inspiratie nodig. Wij zien deze uitdaging graag omgezet
in vast beleid in de vorm van een houding en werkwijze en geen regeltjes en
papieren.
Op de website http://praktijkvoorbeelden.vng.nl staan tal van voorbeelden met
daarbij ook een reflectie. Wat vaak naar voren komt, is hoe belangrijk het is om
projecten niet over te nemen als gemeente of te willen sturen, maar de regie ook bij
de initiatiefnemer te laten. Landelijk zijn burendag en NL- doet hier mooie
voorbeelden van.
Voor ons zou de eerste stap al zijn dat mensen via de gemeentepagina gewoon een
idee in kunnen sturen. Dus een knop op de website met een open uitnodiging voor
een suggestie.
Een hele belangrijke vorm van burgerparticipatie is ons bestuurlijk stelsel. We
hebben nu 3 raadscommissies, burgers, ruimte en AZ&C. De gemiddelde
vergadertijd hiervan is 2,21 uur. Twee commissies samenvoegen is voor ons geen
optie. Wij zijn voorstander van minder vergadercycli, maximaal 8 per jaar. Hierdoor
gaat het aantal vergaderingen ook terug wat een bezuiniging met zich mee brengt.
Vanuit de commissie Burgers horen wij vaker geluiden dat er niet genoeg ruimte en
tijd is om goed debat te voeren over het sociale domein, zeker nu de gemeente er
meer taken bij krijgt. De 3 transities vragen vanaf 2015 net zoals in 2014 extra tijd
en aandacht, besproken in het openbaar tijdens de commissies.
Keuzes maken
Zoals we de vorige jaren in onze reactie op de begroting hebben aangegeven
ondersteunen wij de herinrichting van het Koningsplein niet. Het Koningsplein is nog
niet zo lang geleden op de schop gegaan. Wij zien geen noodzaak om geld te
investeren in zaken die niet noodzakelijk zijn. In de begroting lezen we dat het
krediet hiervoor is bijgesteld van €125.000,= naar €380.000,= Door dit project,
samen met het parkeren op het Koningsplein voor €52.000,=, niet uit te voeren,
besparen we €432.000,=.
Wederom staat het kappen van vormbomen in de begroting en dit blijft voor ons
onacceptabel. Wij zien dit als kapitaalvernietiging en wij zijn alleen bereid tot
omkeerbare bezuinigingen. Ook blijven wij tegenstander van het invoeren van
reclame aan lichtmasten; dit geeft in onze optiek een extra vervuiling van het
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straatbeeld. In de begroting lezen we ook dat VVV/Gasten in Asten per 2017 naar
het museum verplaatst wordt. De VVV hoort gewoon in het centrum!
Bedragen als €500,= voor bloembakken en €100,= besparingen op asfalt vinden wij
niet het toonbeeld van een duidelijke visie en daadkracht. Voor de PGA-PvdA geldt:
Asten hoort in de top 50 van goedkoopste gemeente. Een extra verhoging van de
OZB past daar in onze ogen niet bij.
Kansen pakken
In ons buitengebied zien wij ook nog kansen. De provincie biedt subsidie voor
verbeterplannen urgentiegebieden. Hier moeten we als gemeente gebruik van maken
en mee aan de slag gaan, zodat er een visie buitengebied ontwikkeld kan worden.
Deze subsidie is een mooie aanvulling voor onze begroting. Zo weet iedereen waar
ze aan toe zijn, en waar ondernemers kansen kunnen pakken. Het kan namelijk niet
zo zijn dat burgers niet kunnen ontwikkelen bijv. op het gebied van recreatie in ons
buitengebied, en tegelijkertijd een veehouder wel de mogelijkheid wordt geboden om
uit te breiden.
Voor zover er bezuinigd moet gaan worden, vinden we dat er eerst nog eens goed
gekeken moet worden naar onze leges. Daarbij vinden wij het van belang om te
streven naar een kostendekking van 100%. Dus dat aan verleende diensten ook het
juiste prijskaartje moet worden opgehangen. Indien er financiële ruimte geschapen
moet worden, is doelmatig werken, kostenbewustzijn en het profijtbeginsel voor ons
nog steeds het uitgangspunt.
Wat de burger zelf kan oplossen zonder bemoeienis van de gemeente mag je aan de
burger overlaten, zolang daarmee belangen van anderen niet in het geding zijn.
Zoals wij ieder jaar aangeven en ook blijkt uit de vorige jaarrekeningen is het
moeilijk om ver vooruit te begroten en te plannen. Daarom willen wij ons vooral
concentreren op het sluitend maken van de begrotingen 2015 en 2016.
Onze conclusie voorzitter,
Voor ons geldt nog steeds mensen gaan voor stenen en daarbij moeten we de
minima zoveel mogelijk ontzien.
Hier past een duurzaam, sociaal en progressief beleid bij. Een beleid waarbij we
duurzaam naar de toekomst kijken en investeren in de sociale elementen van ons
dorp. Waarbij we keuzes maken en geen onnodige bezuinigingen doorvoeren.
Amendement A5
Voorstel nr. 14.11/b.02
Onderwerp: bezuiniging door het omzagen van vormbomen
De raad van de gemeente Asten in vergadering bijeen d.d. 4 november 2014
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Via de Voorjaarsnota 2014 is dekking gezocht voor een sluitende begroting 2015 ook
met doorwerking naar opvolgende jaren. Eén van de maatregelen betrof een
bezuiniging van € 2500,= op de kosten onderhoud vormbomen niet meer in eigen
beheer. Tijdens de technische toelichting bleek dat het hier ging om het omzagen
van vormbomen.
Wij stellen voor om deze bezuiniging te schrappen.
Toelichting:
In een groene gemeente als Asten horen veel groene bomen thuis. Daar past het
kappen van vormbomen niet bij. Wij vinden het kappen van vormbomen dan ook
geen bezuiniging maar een vorm van kapitaalvernietiging. Tevens vinden wij dat in
ons straatbeeld vormbomen thuis horen en de bezuinigingsmaatregel niet opweegt
tegen de impact die dit met zich meebrengt.
Ondertekend door de fracties PGA-PvdA, D66-Hart voor Asten en VVD
Amendement A4
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Voorstel nr. 14.11/b.02
Onderwerp: bezuiniging door terugbrengen aantal vergadercycli
De raad van de gemeente Asten in vergadering bijeen d.d. 4 november 2014
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Tijdens de Voorjaarsnota 2014 is dekking gezocht voor een sluitende begroting 2015
ook met doorwerking naar opvolgende jaren. Eén van de maatregelen betrof een
bezuiniging van € 2750,= op de kosten van de commissievergaderingen van de
gemeenteraad.
Wij stellen voor om deze bezuiniging te schrappen en te vervangen met: “minder
vergadercycli, maximaal 8 per jaar”. En hier een PM post bij in te boeken.
Toelichting:
In de begroting is voorgesteld om twee commissies samen te voegen. Vanuit de
commissie Burgers horen wij vaker geluiden dat er niet genoeg ruimte en tijd is om
goed debat te voeren over het sociale domein, zeker nu de gemeente er meer taken
bij krijgt. Wij stellen voor om minder vergadercycli, maximaal 8 per jaar in te
plannen. Hierdoor gaat het aantal vergaderingen ook terug wat een bezuiniging met
zich mee brengt. Bovendien heeft het terugbrengen van het aantal commissies als
nadeel/brengt het gevaar met zich, dat participatie van burgercommissieleden in het
gedrang komt door een beperkter aantal plekken.
Ondertekend door de fracties PGA/PvdA, D66-HartvoorAsten en VVD
Amendement A6
Voorstel nr. 14.11/b.02
Onderwerp: bezuiniging door reclame aan lichtmasten
De raad van de gemeente Asten in vergadering bijeen d.d. 4 november 2014
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Via de Voorjaarsnota 2014 is dekking gezocht voor een sluitende begroting 2015 ook
met doorwerking naar opvolgende jaren. Eén van de maatregelen betrof het
toestaan van reclame uitingen aan lichtmasten. Voordeel € 7.500,=. Wij stellen voor
om dit te schrappen.
Toelichting:
Reclame uitingen aan lichtmasten vinden wij niet in het straatbeeld van Asten
thuishoren. Wij vinden dit een vorm van straatvervuiling die je niet toe moet staan.
Ondertekend door de fracties PGA/PvdA en D66-HartvoorAsten.

VVD
De begroting voor 2015 is de eerste begroting “Asten in Balans”. Wij willen de
ambtenaren complimenteren met de heldere en leesbare begroting. Ook de
technische toelichting was helder en maakte een aantal zaken duidelijk. De VVD
maakt het college de complimenten voor de sluitende begroting. Niet makkelijk in
deze tijd, dat realiseren wij ons.
De nieuwe indeling is goed. De begroting is conservatief, behoudend en
terughoudend opgesteld. De VVD ziet dat graag.
Toch maakt de VVD Asten zich zorgen over het oplopende “tekort” in de meerjaren
begroting. Voorzichtigheid in de hoogte van de rijksbijdrage is goed, maar men kan
ook te voorzichtig zijn. De visie van de wethouder financiën wordt inmiddels al jaren
min of meer gelogenstraft. Hij gaat uit van een dalende bijdrage, terwijl deze
bijdrage jaar op jaar blijkt mee te vallen.
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De VVD vindt dat begrotingen op goede informatie en op goede inschattingen
moeten worden gebaseerd, want anders is het naar onze mening overdreven angst
aanjagen. En het onnodig opjagen van een “mogelijk” toekomstig tekort.
De VVD Asten ziet met lede ogen wederom de OZB stijgen. Het is voor de coalitie
blijkbaar een automatisme elke keer maar weer de OZB te verhogen. De VVD vindt
dit een gemis aan innovatie en creativiteit in het denken van deze coalitie.
Daarbij komt dat de VVD zich zorgen maakt over de hoogte van het percentage van
de OZB. Met name als de huizenprijs weer gaat stijgen. Gezien het landelijk beleid
van de VVD is dit een reële mogelijkheid. Gaat het percentage van de OZB, bij een
stijgende huizenprijs ook omlaag?
Wij willen hier waarschuwen dat mensen dubbel in het pak gaan als de WOZ weer
gaat stijgen. Misschien dat de wethouder een toezegging kan doen dat bij stijging
van de WOZ het OZB % weer omlaag gaat?
De VVD had liever gezien dat her en der kritisch was gekeken naar verschillende
subsidies. Verder hebben we nagedacht over de VVV.
De VVV verhuizen heeft behalve financiële voordelen ook voordelen m.b.t.
bereikbaarheid. Ruim 40.000 bezoekers in het museum zijn potentiële bezoekers van
de VVV. Dit is denk ik veel meer dan het bezoekersaantal op de huidige locatie.
De VVD blijft ook kritisch ten aanzien van de formatie. Het is naar onze mening een
handige zet om een deel van de formatie in de flexibele schil onder te brengen, maar
het moet straks wel slim worden ingezet. Minder ambtenaren en goede
samenwerkingsverbanden. Dat levert pas echt geld op en dan kunnen de lasten voor
onze burgers omlaag.
Ongeveer een kwart van onze begroting valt onder de verantwoordelijkheid van de
regionale gemeenschappelijk regelingen.
De VVD attendeert op het gevaar, waar wij al eerder op wezen, dat de
democratische controle van de raad buiten spel dreigt te worden gezet. Alert blijven
op haar controlerende taak is een verantwoordelijk van de raad, maar ook
nadrukkelijk een attentiepunt voor het college om de raad haar democratische werk
te laten blijven doen.
Wederom een sluitende begroting. Daarvoor nogmaals onze complimenten.
Toch maakt de VVD kanttekeningen bij de lokale lastendruk. Deze stijgt wederom
met 6,8%. De inflatie is slechts 1,5% De wethouder doet dit af met: “Het is slechts
37 euro per gemiddeld huishouden.” De VVD Asten is van mening dat dit niet nodig
zou moeten zijn. Wij willen een halt toeroepen aan verdere stijgingen.
De VVD heeft mede ondertekend de amendementen A1 subsidie VVV en A3
huisvesting onderwijs.

Algemeen Belang
Het is ons gelukt om een sluitende begroting voor 2015 hier ter besluitvorming voor
te leggen. Met enige trots mogen we toch uitspreken dat wij het bestuurlijk in Asten
goed doen. De recente berichten in de pers dat we financieel de gezondste gemeente
van Zuidoost Brabant zijn betekenen dat we de afgelopen jaren met alle
bezuinigingen goed op ons huishoudboekje hebben gepast. We hebben geen
schulden en zelfs nog wat reserve op de bank.
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Desondanks moeten we ook in de begroting voor volgend jaar weer fors ombuigen.
Een bedrag van maar liefst € 940.000,= op de structurele uitgaven en inkomsten.
Een enorm bedrag, dat grotendeels veroorzaakt wordt door voortdurende
bezuinigingen vanuit het huidige kabinet in Den Haag. Geen kleinigheidje maar een
flinke opgave. Het is door een collectief samenwerken en dus zoeken in diverse
deelgebieden gelukt om dit te realiseren. Daarom een zeer welgemeend compliment
aan alle partijen die hieraan hebben bijgedragen (met name de ambtenaren). Maar
ook een pluim voor iedereen die zich bewust is van deze enorme opgaven en ons
steunen bij het uitvoeren van onze verantwoordelijkheden. Hierbij doel ik op onze
burgers, verenigingen, instellingen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties
want ook zij worden getroffen door deze bezuinigingen. Meedenken, aanpakken
en de schouders eronder is de aanpak die wij zeer ondersteunen.
De meerjarenbegroting 2016 en 2 jaren erna dwingt ons nog eens te gaan
bezuinigen. Verder kaasschaven zal onvoldoende oplossingen bieden en wij
onderschrijven dan ook de bestuursopdracht “ambities, taken en geld 2015-2019”.
Ook hier zal Algemeen Belang weer haar schouders er onder zetten met als
doelstelling het behouden van een sterk en goed Asten. Wij hopen, dat alle partijen
in Asten, constructief en actief in dit project mee willen meedenken.
Het tekort aan jaarlijkse inkomsten kunnen we voor 2015 grotendeels oplossen door
allerlei ombuigingen in Asten. Het meest simpel, maar ook het meest kort door de
bocht zou zijn geweest om die bezuiniging van € 900.000,= grotendeels te verhalen
op de burgers.
Maar dat was voor Algemeen Belang absoluut geen optie. Dus is het overgrote deel
van de ombuiging is gehaald uit bezuinigingen de personeelskosten en de budgetten
die daar mee te maken hebben (o.a. als gevolg van de samenwerking Peel 6.1)
Omdat deze ombuiging daar niet helemaal uit te halen is zullen we niet ontkomen
aan een zeer lichte stijging van de woonlasten ( € 37,00 gemiddeld per huishouden)
.
Bedenk daarbij, dat het grootste deel van die € 37,00 veroorzaakt wordt door de ons
opgelegde watertaken, de stijging van de rioolbelasting en een lagere subsidie op de
inzameling van plastic!!
Genoemde stijging is in vergelijking met andere gemeenten zeker zeer licht te
noemen.
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota op 8 juli hebben we als Algemeen Belang al
gesteld dat mogelijke toekomstige meevallers zoveel mogelijk moeten worden
aangewend voor het temperen van de lasten voor de burger en het temperen van de
toeristenbelasting.
Wij blijven als gemeente in de top van gemeenten met de laagste lastendruk en wij
zullen dit wat Algemeen Belang betreft ook blijven nastreven,
De nieuwe programma indeling in deze begroting helpt ons bij het effectief besturen,
alles wordt inzichtelijker en transparanter.
Uit de beleidsbegroting concluderen we dat we de lat wederom hoog leggen.
We blijven ons daarbij inzetten voor modernisering van onze ICT.
De raad gaat papierloos vergaderen en we zoeken naar goede informatiesystemen.
Binnen het sociaal domein, waarin de 3 transities de grootste aandacht en capaciteit
vragen, zien we een waarborging van onze zorg voor jeugd, onderwijs,
gezondheidsbeleid, WMO en participeren.
Per 1 januari is het dan zover. Iedereen krijgt te maken met de nieuwe structuur. De
veranderingen binnen de zorg- en welzijnssector zijn enorm, allerlei nieuwe regels en
voorzieningen komen op ons af.
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Verenigingen en maatschappelijke organisaties zullen we blijven ondersteunen bij
deze veranderingen.
Wat ons natuurlijk zorgen baart is de financiële dekking. Zijn de meegeleverde
budgetten uit Den Haag wel voldoende en krijgen we nog meer kortingen vanuit Den
Haag op ons dak??
Algemeen Belang wil ervoor ijveren dat iedereen gepaste hulp gaat ontvangen. We
zullen daarbij de hulp van elke burger nodig hebben en initiatieven daartoe zullen wij
ondersteunen.
Voor de invoering van alle nieuwe ontwikkelingen binnen zorg en welzijn hebben we
een apart budget gereserveerd.
Voorzitter, de programmaonderdelen 3, 4 en 5 laat zien dat we blijven investeren in
de groei en welzijn van de gemeente Asten. Woningbouw blijven we stimuleren,
bedrijventerrein Florapark voor economische groei gaan we met gepaste spoed
ontwikkelen.
Ten aanzien van de in detail voorgestelde bezuinigingen (bijlage 2 in de
Voorjaarsnota) willen wij middels 2 amendementen een andere invulling geven aan
voorstel D9:” de bezuiniging door terugbrengen aantal commissies”, en D14: “de
bezuiniging subsidie VVV door verplaatsing naar museum.
Al met al weten we dat we voor de komende jaren 2016 en daarna nog verder zullen
moeten zoeken naar bezuinigingen. Of er zou sprake moeten zijn van een snelle
positieve verandering in de economische situatie.
Hoe dan ook: Algemeen Belang blijft zich sterk maken voor het belang van Asten .
Een gemeente waar het prettig wonen en leven is voor jong en oud, een gemeente
die zich richt op de toekomst.
Amendement A1
Voorstel nr. 14.11/b.02
Onderwerp: bezuiniging subsidie VVV door verplaatsing naar het museum
De raad van de gemeente Asten in vergadering bijeen d.d. 4 november 2014
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Via de Voorjaarsnota 2014 is dekking gezocht voor een sluitende begroting 2015 ook
met doorwerking naar opvolgende jaren.
Eén van de maatregelen betrof een bezuiniging op de (huisvestings)kosten van de
VVV door verhuizing naar het museum met ingang van 2017.
Wij stellen voor om deze bezuiniging in deze vorm en qua hoogte te schrappen en te
vervangen door de tekst: “Structurele bezuiniging VVV met ingang van 2017.”
En deze post pm op te nemen met ingang van de jaargang 2017.
Toelichting:
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota bleek de toen genoemde bezuiniging door
verhuizing naar het museum weinig tot geen draagvlak te hebben in de raad.
Enerzijds moet niet alleen naar de huisvestingskosten gekeken worden, maar
anderzijds lijkt de hoogte van het bedrag van € 15.000,= prematuur en vond men
onderbrengen bij het museum geen goed locatiekeuze (VVV in het centrum houden).
Ondertekend door de fracties Algemeen Belang, CDA, Leefbaar Asten en VVD.
Amendement A2
Voorstel nr. 14.11/b.02
Onderwerp: bezuiniging door terugbrengen aantal commissies
De raad van de gemeente Asten in vergadering bijeen d.d. 4 november 2014
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
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Via de Voorjaarsnota 2014 is dekking gezocht voor een sluitende begroting 2015 ook
met doorwerking naar opvolgende jaren. Eén van de maatregelen betrof een
bezuiniging van € 2750,- op de kosten van de commissievergaderingen van de
gemeenteraad.
Wij stellen voor om deze bezuiniging te schrappen en te vervangen door een
bezuiniging op de ondersteuning van de diverse fracties en diverse raadsleden in de
gemeenteraad.
Toelichting:
Enige tijd gaf het druktepatroon bij de diverse commissies een zeer wisselend beeld.
Inmiddels mag geconstateerd worden, dat de diverse commissies zeer frequent een
zeer volle/tamelijk volle agenda hebben. Dit onder andere door het feit, dat de
diverse samenwerkingsvormen en de decentralisaties meer tijd van de diverse
commissies vergen.
Daardoor is het alleen al uit dien hoofde niet voor de hand liggend om nu het aantal
commissies te gaan terugbrengen.
Bovendien heeft het terugbrengen van het aantal commissies als nadeel/brengt het
gevaar met zich, dat participatie van burgercommissieleden (wordt gezien als een
soort kweekvijver) in het gedrang komt door een beperkter aantal plekken.
Ondertekend door de fracties Algemeen Belang, CDA en Leefbaar Asten.

CDA
‘De Kunst van het Loslaten’
Geen goed voorbeeld
Het moet op zijn minst tandenknarsend en met de nodige twijfel gepaard zijn
gegaan. Het besluit van het rijk om taken op het gebied zorg, jeugd en arbeidsmarkt
te decentraliseren. Althans, dat mogen we opmaken uit de wijze, waarop het rijk
deze taken overdraagt. Landelijke politici hebben de grootste moeite om de
consequenties in te zien: gemeenten zijn geen uitvoeringsorganisaties van het rijk,
maar een autonome bestuurslaag. Daar hoort beleidsvrijheid bij, die niet wordt
ingeperkt met regelgeving vanuit Den Haag, zogenaamd om de rechten van de
inwoner te beschermen. Het is een tegenstelling op zichzelf: gemeenten meer taken
geven, omdat zij beter in staat zijn dan het rijk om goede zorg te bieden
(vertrouwen) en tegelijkertijd diezelfde lokale overheid te wantrouwen als het gaat
om de daadwerkelijke uitvoering.
Die tegenstelling is eenvoudig te verklaren. Het gaat ‘Den Haag’ primair niet om
betere zorg. Als dat het motief is, dan had men al veel eerder kunnen
decentraliseren of deze decentralisatie onder de juiste voorwaarden laten
plaatsvinden: met veel beleidsvrijheid, met voldoende financiële middelen en een
beter tijdspad. Nee, de grenzen van de verzorgingsstaat en dan met name de
financiële grenzen zijn aanleiding geweest voor dit besluit. Voormalig minister en de
huidige burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, vatte het op een VNGbijeenkomst goed samen: “Ik heb de politiek van zowel landelijk als lokaal niveau
meegemaakt. Als men in de Kamer spreekt over decentraliseren, bedoelt men
eigenlijk bezuinigen”. Bezuinigen op een makkelijke manier wel te verstaan, want
wat men feitelijk doet is de taak over de schutting gooien van de gemeenten onder
niet-optimale omstandigheden. Al met al verstaat het rijk de kunst van het loslaten
niet.
Trap(pen) naar beneden
De landelijke invloed op het gemeentelijk beleid stopt niet bij de decentralisaties.
Vanwege de bestuurlijke afspraken rondom de normeringssystematiek – trap op,
trap af – ondervinden wij als gemeente de gevolgen van het grotendeels uitblijvende
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economische herstel. Akkoord na akkoord wordt gesloten, maar de krimp van de
rijksuitgaven houdt aan en leidt tot lagere inkomsten in het gemeentefonds. Het blijft
frustrerend dat goed (financieel) beleid lokaal niet afdoende is. Als we terugkijken op
de voorbije vijf jaar, dan hebben wij in de gemeente Asten onze
verantwoordelijkheid genomen. De kerntakendiscussie is gevoerd, het scenario
denken opgepakt en de strategie rondom samenwerking bepaald. Het heeft
geresulteerd in een besparing van meer dan een miljoen Euro. Daar bovenop komt
nu een bezuinigingsopdracht van bijna 1 miljoen Euro voor het jaar 2015 en als de
meerjarenraming niet wijzigt een opgave van nog eens 1.2 miljoen Euro richting
2018. Kortom, het rijk vraagt of wij als gemeente Asten in tien jaar tijd de grootste
wijziging ooit in het lokale bestuur willen doorvoeren, meer gaan samenwerking met
andere gemeenten en terloops een bedrag van miljoenen Euro’s besparen.
Het is te hopen, dat de trap niet verder naar beneden gaat, maar onze fractie is daar
allerminst zeker van. Hoewel dit kabinet de wens om 100.000+ gemeenten te
creëren heeft laten varen, geldt dat vooralsnog niet voor de besparing van landelijk 1
miljard Euro, die deze wens had moeten opleveren. Mocht het kabinet deze wens
doorzetten, volgt een nog hogere taakstelling voor ons lokaal in 2018. Dit heeft
weinig meer met loslaten te maken, eerder met laten vallen. Als het gaat om
loslaten, hebben we in ieder geval een voorbeeld van hoe het niet moet.
Het juiste evenwicht
Dat brengt ons op de lokale situatie. Hoewel het spaarbankboekje van onze
gemeente goed gevuld is en we bij de financieel gezondste gemeenten van
Nederland behoren, is er volgens onze fractie aanleiding genoeg om verantwoord te
blijven besparen. Tegelijkertijd leeft er bij ons het besef, dat de minder pijnlijke
maatregelen wel zijn ‘uitverkocht’. In de begroting 2015 zijn alle maatregelen uit de
voorjaarsnota 2014 geëffectueerd. Als fractie hebben wij eerder al onze vraagtekens
geplaatst bij maatregelen als het verhogen van leges, de verplaatsing van het VVVkantoor, het afschaffen van een commissie en het plaatsen van reclame-uitingen aan
lantaarnpalen. Het zijn in onze optiek keuzes, die ingaan tegen goed bestuur en de
wens om een aantrekkelijke gemeente te zijn voor inwoners en toeristen. Datzelfde
geldt overigens voor een lichte lastenverhoging. Als CDA zijn wij niet voor
lastenverhogingen en dienen we primair te kijken naar of we de juiste dingen doen
en ze ook goed doen. Echter, bij een dergelijke grote taakstelling is haast onmogelijk
om de lastendruk buiten beschouwing te laten. De huidige verhoging is bovendien
verdedigbaar in het licht van mogelijk andere consequenties namelijk het mes
(dieper) zetten in voorzieningen of onderhoud.
Onze fractie wil deze gelegenheid aangrijpen om ook naar de nabije toekomst te
kijken. Ambtelijk wordt op dit moment een nieuwe bezuinigingsronde voorbereid
onder de titel ‘ambities, taken, geld’. Als fractie herhalen wij ons standpunt, dat bij
eventuele bezuinigingen niet alleen kritisch naar lokale zaken gekeken moet worden,
maar ook naar de samenwerkingsverbanden waarin onze gemeente participeert. Als
de lokale overheid zich steeds meer belegt op het uitvoeren van kerntaken, dan geldt
datzelfde voor bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen. Voor Peel 6.1 en de
samenwerking met Someren geldt voor ons, dat moet worden gestreefd naar zo’n
optimaal mogelijke efficiencyvoordelen.
In het najaar van 2010 heeft de gemeenteraad een kerntakendiscussie gevoerd.
Achteraf kunnen we onszelf de vraag stellen, hoeveel taken we daadwerkelijk hebben
geschrapt. Vanwege de aanhoudend druk om te bezuinigen ontstaat langzaam het
moment, waarop we deze exercitie opnieuw mogen uitvoeren. Voor onze fractie geldt
dat veiligheid en handhaving een primaire taak van de overheid is. Op de openbare
ruimte is al dermate veel bespaard, dat het daar ook begint te knellen. Als goed
leefbare en toeristische gemeente is het onwenselijk om nog dieper het mes te
zetten in wegenniveau en beheer van het groen. De grootste opgave ligt de komende
jaren op het sociaal domein. Het is taak om zo snel mogelijk op een verantwoorde
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staat daarbij voorop. Dat moet een vanzelfsprekendheid zijn. In de ondersteunde
sfeer bestaat wellicht de mogelijkheid om zaken efficiënter en effectiever aan te
pakken. Het CDA stelt in dat verband de overige politieke partijen binnenkort voor
om een rekenkameronderzoek in te stellen naar professionele organisaties, die in de
nulde en eerste lijn actief zijn. Doel is om inzicht te krijgen in hoe zij opereren en of
er taken zijn, die op een verantwoorde manier in de gemeenschap zelf kunnen
worden gelegd.
We komen hiermee terug op het punt van loslaten. Het CDA is altijd groot
voorstander geweest om maatschappelijke taken zoveel mogelijk in de gemeenschap
– dicht bij de mensen – te beleggen. Niet vanuit het oogpunt om te besparen, maar
omdat we hiermee mensen betrekken bij de wereld om hen heen. Vanuit die
intrinsieke motivatie is meer te halen, dan door bezuinigingen als drukmiddel in te
zetten. Realiteit is nu, dat het drukmiddel wel aanwezig is. Onze bijdrage begon niet
voor niets over de wijze waarop de landelijke overheid zaken nu loslaat. De
landelijke overheid komt daar wellicht mee weg. Wij niet. Onze kracht en
tegelijkertijd kwetsbaarheid is dat ons beleid de inwoners direct raakt. Wij kunnen
ons nergens achter verschuilen en dat willen we ook niet. Dat betekent wel, dat
mogelijke bezuinigingen die onze inwoners echt gaan raken op een verantwoorde
manier moeten worden bewerkstelligd: met participatie van inwoners en
ondernemers, met een juist tijdspad en de benodigde financiële middelen om die
veranderingen in gang te zetten. Laat ons het slechte voorbeeld uit Den Haag niet
volgen, maar deze tijden gebruiken om op een verantwoorde manier een slag te
maken door te investeren in onze eigen krachtige gemeenschap.
De voorzitter concludeert dat er zes amendementen zijn ingediend.
Hij stelt het volgende proces voor ten aanzien van de amendementen: eerst de
reactie van het college op de algemene beschouwingen en antwoord op gestelde
vragen. Daarna in tweede termijn reactie van de raad op de amendementen, daarna
kan het college reageren op de amendementen. En dan indien nodig een derde
termijn gebruiken, zodat de raad de gelegenheid heeft om een goed standpunt over
de amendementen in te nemen.
De raad stemt in met deze procedure.
De vergadering wordt geschorst.
De vergadering wordt heropend.
Wethouder Van Bussel:
De wethouder wil de raad er op attenderen dat er diverse amendementen aan de
orde zijn. Indien zij financiële gevolgen hebben voor 2015, dan moet de raad er wel
voor waken dat er dan voldoende dekking blijft in de begroting 2015.
Hij reageert op de algemene beschouwingen en vragen per fractie:
D66-HvA
• Sluitende begroting met onzekerheden. Dat klopt.
• Financieel gezond, dit is ook door de eigen accountant bevestigd.
• Asten heeft een goede spaarrekening, geen hypotheek, alleen het loonstrookje
vertoont kuren, er komt minder salaris uit Den Haag. Dit moeten we goed blijven
uitleggen aan de burger.
• De economie is de belangrijkste oorzaak voor het achterblijven van de
woningbouw.
• Het college heeft geen ‘automatische reflex’ als het gaat om OZB verhoging.
Slechts 12% van de totale bezuiniging in deze ronde is OZB. De totale
woonlasten zijn op een aanvaardbaar niveau gebleven ten opzichte van de regio
en ten opzichte van de andere gemeenten in Nederland. En ze zijn ook op een
aanvaardbare manier gestegen.
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De wethouder geeft aan dat de 600.000 euro frictiekosten incidenteel geld is, wat
niet direct te vergelijken is met structurele gelden zoals de OZB.
• De relatie tussen het % OZB en de WOZ waarde is uitgelegd op pagina 71 van de
begroting. Zodra de WOZ waarde stijgt, dan daalt het %, en andersom.
• Herbezinnen op plaats en taak van de gemeenteraad zou goed aansluiten bij dit
doel voor de gehele gemeente Asten, via het project Ambities, taken en geld
2016-2019.
Leefbaar Asten
• Het college is nog minder ver als de fractie Leefbaar Asten als het gaat om
mogelijk verdere structurele verhoging van de OZB. Via het project Ambities,
taken en geld 2016-2019 proberen we de nieuwe bezuinigingstaakstelling in te
vullen, het college denkt daarbij niet meteen aan OZB verhoging.
• De wethouder is het eens met het verder intensiveren van de samenwerking met
Someren daar waar dit voordelen oplevert. De opmerking “it takes two to tango”
geldt daarbij echter nog steeds.
PGA/PvdA:
• OZB verhoging in de begroting 2015 is helaas niet te vermijden.
• Mensen gaan inderdaad voor stenen. Maar daar kun je geen begroting mee
sluitend maken.
• In de ogen van het college worden er geen onnodige bezuinigingen doorgevoerd,
het college is van mening dat dit een evenwichtig pakket van maatregelen is.
VVD:
• De wethouder vindt het jammer dat er al iets over OZB in het Peelbelang stond,
dan is er geen gelegenheid om het toe te lichten.
• De wethouder is het niet eens met de opmerking dat het college overdreven
angst aanjaagt. Hij verwijst naar de begroting op pagina 3, de ontwikkeling van
de meerjarenbegroting structureel. In de afgelopen jaren is er reeds een forse
besparing doorgevoerd van bijna 2,5 miljoen euro structureel geld. Daar komt nu
afgerond 950.000 euro bij.
• Een halt toeroepen aan verdere stijging van de lokale lastendruk wil het college
ook, maar wel in redelijkheid. Dit zal niet altijd volledig kunnen.
Algemeen Belang:
• De fractie is trots op deze begroting, het college ook. Het lukt al jaren lang om
een sluitende begroting te presenteren. De bezuinigingsrondes
kerntakendiscussie, scenario denken en speed besparen leveren de benodigde
bezuinigingen op.
CDA:
• De wethouder is het eens met het CDA dat er wel veel bezuinigd moet worden.
De rek is uit het gemeentelijke apparaat, je moet steeds creatiever worden om
het voor elkaar te blijven krijgen.
• N.a.v. de kerntakendiscussie in 2010: toen zijn niet veel taken geschrapt, maar
er is een stukje budget geschrapt in heel veel taken (kaasschaafmethode). Bij
elkaar leverde dat toen genoeg bezuiniging op.
• Investeren in een eigen krachtige gemeenschap: daar is de wethouder het
helemaal mee eens.
Wethouder Martens:
De wethouders is blij met de opmerking dat iedereen een dorp wil waar het veilig is
en goed toeven.
D66-HvA:
• Bloembakken en vormbomen: Diverse bloembakken zijn geadopteerd, deze
kosten de gemeente geen geld meer. De vormbomen gaan we niet kappen, maar
er is geen geld meer om de vorm te onderhouden, dit is duur, dus de vorm
verandert. De gemeente probeert mensen te motiveren om ze zelf te snoeien, of
om sponsors te zoeken. Het is niet de bedoeling om ze nu allemaal te gaan
kappen. De hagen zijn ook grotendeels geadopteerd. Sommige hagen zijn
verwijderd.
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Indien we geen reclame aan lichtmasten willen, dan wordt er een gat in de
begroting geschoten. Lichtmastreclame wordt meestal aan de rand van het dorp
doorgevoerd, waar burgers er geen last van hebben. Dit zou bijvoorbeeld kunnen
op een stukje Floralaan, Dijkstraat, Heesakkerweg, in ieder geval niet midden in
het dorp. Dus geen vervuiling van het straatbeeld.
Leefbaar Asten:
• Huisvesting onderwijs: de wethouder steunt het voorstel om de gewenste
bezuiniging als PM op te nemen. Met betrekking tot het IHP Integraal Huisvesting
Plan (gaat SHP Strategisch Huisvesting Plan heten): de offerte is binnen, binnen
korte termijn wordt het project gegund en dan wordt het SHP opgesteld. De regie
op het proces houden we zelf, met name het rekenwerk en objectiveren daarvan
is uitbesteed. In 2015 is het de bedoeling om het SHP voor te leggen aan de
gemeenteraad, met als doel een bezuiniging.
• Burgerinitiatieven zoals Burendag, NL doet zijn goede initiatieven.
Burgerinitiatieven, goede ideeën zijn altijd welkom.
• De wethouder is het er niet mee eens om het Koningsplein niet opnieuw in te
richten. Het riool moet vervangen worden. En de bocht bij de Kerk aangepast.
Dat is ook conform het door de raad vastgestelde GVVP.
• Het parkeerterrein voor Bartholomeus wordt nu nog niet aangepast, in
afwachting van verdere ontwikkeling door de ontwikkelaar van Bartholomeus.
• Verbeterplannen buitengebied: wij krijgen geen subsidie, maar kunnen wel
plannen indienen die ervoor zorgen dat de betrokken ondernemer eventueel
subsidie kan ontvangen. Asten is een van de voorlopers met betrekking tot de
dialoog en urgentiegebieden, we zitten vooraan bij de subsidieverdeling. De
wethouder heeft er vertrouwen er in dat er subsidie ontvangen gaat worden.
Wethouder Huijsmans:
D66-HvA:
• De fractie zou de verzekering wensen dat niemand buiten de boot valt. Deze
garantie kun je niet 100% geven. Het streven is dat er niemand buiten de boot
valt, en het college zal zich hier maximaal voor inspannen.
• De evaluatie na 2 jaar is een overall evaluatie. Er zal volop geëvalueerd gaan
worden. Vanuit Werkplein wordt de raad al via factsheets geïnformeerd over
actuele ontwikkelingen, volgend jaar zullen daar ook kwartaalrapportages vanuit
WMO en Jeugd bij gaan komen. Ook voor het lokale sociale domein gaan we toe
naar meer meetinstrumenten, en zowel inhoudelijk als financieel toetsen. De
wethouder kan dus tegemoet komen aan deze wens van de fractie.
• Ontschotten en verbinden beleidsvelden sociaal domein: een voorbeeld hiervan is
de ORO dagbesteding aan de Lindestraat, daar gaat ook Atlant met beschut werk
activiteiten ontplooien.
Leefbaar Asten:
• De taakstelling maatschappelijke voorzieningen en accommodaties is niet
gehaald, dat klopt. Dit is geen eenvoudige taakstelling. Deze moeten we nog
realiseren. Het college gaat opnieuw om tafel met partijen, bijv.
veldsportverenigingen, scouting etc. Ze wil dit naar voorbeeld doen van de
aanpak zoals die bij de muziekverenigingen is gebruikt.
• Heldere communicatie m.b.t. het sociaal domein is van belang. Er wordt volop
aan gewerkt om met potentiële sleutelpartners uit het netwerk in gesprek te
gaan. Ook vanuit Peel 6.1 is er een PR campagne die nu los komt, dat kan ook nu
pas echt omdat de veranderingen nu pas echt duidelijk worden/zijn.
PGA/PvdA:
• WMO beleid, jeugd, daar zijn we al een hele tijd mee bezig. Het is ‘en-en’, met
andere dingen is nu pas gestart, omdat dit nog niet eerder ging.
• Mantelzorg als ondersteuning is geen enkel probleem, het is vooral aan de burger
zelf wie hij of zij meeneemt bij een keukentafel gesprek. Dit mag ook ‘en–en’,
een professioneel iemand en een mantelzorger sluiten aan.
VVD:
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Er zijn al een aantal bezuinigingsrondes uitgevoerd m.b.t. de subsidies. Dat wil
niet zeggen dat er niet nieuwe ingrepen nodig zijn.
Algemeen Belang:
• De financiële dekking van de veranderingen sociaal domein blijft zorgen baren.
Dat klopt. Dit is nog steeds in beweging. We houden de grote lijnen in de gaten
en volgen de verdeelmodellen goed. Het meest recente verdeelmodel lijkt
onrechtvaardig voor Asten. Dit is aan de orde gesteld bij VNG en Rijksoverheid.
Burgemeester Vos:
D66-HvA:
• Communicatie: ja er is bezuinigd op advertentiekosten. Dit gaan we op een
andere manier doen, steeds meer digitaal. Binnenkort komt de nieuwe nota
communicatiebeleid 2015-2018 in de commissie AZC. Dat is een geschikt
moment om daar dan verder over te praten.
• Veilig en schoon / brandweer: dit is in beweging, en dat gaat gepaard met zorg.
De burgemeester deelt deze zorg. Het vizier op de toekomst wordt dat we een
verantwoorde brandweerzorg moeten realiseren met minder middelen. De
toekomstvisie m.b.t. de basis brandweerzorg is in concept gereed. In december
wordt dit behandeld in het algemeen bestuur, daarna zal dit via een
voorgenomen besluit van het AB worden behandeld in de betrokken raden.
PGA/PvdA:
• Ideeën van burgers via de gemeentepagina: dit kunnen we betrekken bij de
behandeling van de communicatienota in de commissie AZC.
VVD:
• De burgemeester bevestigt dat de fractie er op kan rekenen dat het college en
individuele collegeleden er alles aan doen om de raad in zijn democratische
positie te houden.
Tweede termijn
Fractie D66-HvA:
• A1: De VVV moet in het centrum blijven. En waarom pas in 2017 is de vraag aan
de indiener.
• De fractie is het als mede indiener eens met de amendementen A3 t/m A6.
Fractie Leefbaar Asten:
College:
• Het verschil tussen plaats 20 en 60 in de ranking van de woonlasten is niet zo
groot, de constatering is dat we aan de goede kant zitten van de 100.
• OZB, dit is over 4 jaar berekend door Leefbaar Asten, dan is de rekensom nog
niet zo raar.
• Someren: misschien is het goed om eens te wisselen van dans, bijv. geen tango,
maar een andere dans uitproberen.
• Lichtbakreclame aan de Dijkstraat, Floralaan, zijn niet per sé de plekken die de
fractie voorstaat.
• Prima dat het SHP voortvarend wordt opgepakt, het betrokken amendement is
hierbij een steun in de rug.
• Taakstelling accommodatiebeleid moeten we inderdaad zien te halen.
• Communicatie sociaal domein: hierover is in de raad van 3 november jl.
voldoende gezegd.
CDA:
• Onderzoek rekenkamer naar professionele organisaties: de fractie wil graag nog
overtuigd worden of het daar nu wel het juiste moment voor is, gezien alle
veranderingen in het sociaal domein.
PGA/PvdA:
• Kansen pakken in het buitengebied: dit sluit aan op de opmerking van Leefbaar
Asten in de commissie Ruimte m.b.t. de zonering in het buitengebied.
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Koningsplein op de Schop: betreft o.a. het aanpakken van de bocht in de
Kerkstraat, de fractie is het daar mee eens.
Amendementen:
• A1 t/m A3 mede indiener van, dus mee eens.
• A4 tegen, er zit een contradictie in het amendement.
• A5 tegen, de wethouder heeft deels al teruggekoppeld wat er gaat gebeuren,
maar de fractie wil hier nog een uitgebreide toelichting op van de wethouder. Op
sommige plekken bijv. bij de Schop, het Eeuwig Leven plein zijn de vormbomen
van belang.
• A6 tegen, liever via een motie. Dit amendement slaat een gat in de begroting. De
Dijkstraat en Floralaan zijn misschien niet de beste voorbeelden om reclame te
plaatsen. Dit ligt genuanceerd, met de fractie valt wel te praten over een motie.
Fractie PGA/PvdA:
Amendementen:
Als we een PM post met een titel in de begroting opnemen, dan zit daar een streven
aan vast. Met die insteek bekijkt de fractie ook de amendementen.
• A1 tegen. Nu al bepalen zou niet juist zijn.
• A2 tegen. Aantal commissies terugbrengen en inleveren ambtelijke uren kan ze
niet in mee gaan. Vooral kleinere fracties willen indien nodig gebruik maken van
ondersteuning.
• A3 staat de fractie achter, deze discussie moeten we met schoolbesturen voeren.
• A4 wil ze verduidelijken: waarom minder vergaderen ondanks drukke agenda’s.
De vergaderingen na kerst- en zomerreces zijn vrij leeg. Deze zouden kunnen
vervallen.
• Van A5 en A6 is de fractie eigen indiener.
Rekenkamercommissie, CDA:
De fractie sluit zich aan bij de woorden hierover van Leefbaar Asten, hoe en wanneer
krijgt het vorm. Daar moeten we nog een discussie met elkaar over voeren.
Tenslotte is de fractie ermee content dat wethouder Van Bussel er ook achter staat
dat mensen voor stenen gaan.
Fractie VVD:
We doen het niet zo slecht in Asten. De VVD is tevreden met het antwoord van
wethouder Van Bussel over de OZB en WOZ.
De VVD weet dat het college geen gemakkelijke taak heeft. Ze wil hierin positief
kritisch meedenken. Ten aanzien van de samenwerkingsverbanden, daar moet winst
te halen zijn. Ze doet een beroep op het college dat in onderhandelingen over
afspraken, er voldoende tijd wordt ingepland voor de raad om te kunnen discussiëren
over de inhoud.
Amendementen: het uitgangspunt van de VVD is dat er geen gaten worden
geschoten in de begroting.
• A1, de VVV moet in het centrum blijven. Maar eerder heeft ze met haar
achterban besproken dat de VVV mogelijk naar het museum kan en dat dit een
bezuiniging zou kunnen zijn. Maar het amendement is nu in het centrum blijven.
De VVD steunt het amendement.
• A2 wel sympathie, maar geeft een probleem voor de kleine fracties. Steun is hard
nodig. Dan heeft ze voorkeur voor amendement A4.
• A3 voor.
• A5 voor.
• A6 wel sympathie, slaat echter een gat in de begroting. Dus tegen.
Fractie Algemeen Belang:
College:
• Ze constateert dat er op een aantal verschilpunten na voor het grootste deel
overeenstemming is binnen de raad over de begroting 2015. Dat is positief.
CDA rekenkameropdracht:
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We moeten er voor zorgen dat er geen overlap is met het Project Ambities, taken
en geld 2016-2019.
Amendementen:
• A1: de fractie wil de VVV graag in het centrum houden.
• A2: er zijn altijd lange en drukke commissievergaderingen, verminderen aantal
commissies doet geen recht aan de kwaliteit die de vergadering kan opleveren.
Ze ziet hier nu nog geen mogelijkheden voor.
• A3 voor.
• A4 tegen. Dan loop je kans dat de doorlooptijd van projecten langer wordt, dat
wil ze voorkomen.
• A5 tegen.
• A6 tegen. Als er een goed alternatief zou zijn geweest dan eventueel wel, maar
nu slaat dit een gat in de begroting. Dit is tevens een mogelijkheid voor
ondernemers om reclame te maken.
Fractie CDA:
Amendementen:
• A1 eens, mede ingediend. Jaartal heeft te maken met lopende huurverplichting.
• A2 eens, mede ingediend. Bijv. decentralisaties vragen heel veel aandacht, is
ongelukkig moment.
• A3 eens, mede ingediend. En toezegging wethouder dat SHP op afzienbare tijd
naar de raad komt, dan is dat een mooi moment om het er over te hebben.
• A4 tegen. Doorlooptijd wordt daar langer van. Is onwenselijk.
• A5 tegen. Ga eerst in gesprek met derden voordat er gekapt zou worden, dan
bied je o.a. burgers nog de mogelijkheid om er iets aan te doen.
• A6 tegen. Bedenkingen bij. Dit onderwerp terug laten komen in de commissie,
dus een motie is niet nodig. Dijkstraat is een ongelukkige plek in verband met
het toeristische karakter. Deze discussie voeren zodra een uitgewerkt voorstel
hierover in de commissie komt
Lastenverhoging:
• Het is gemakkelijk om te zeggen dat het college naar een gemakkelijk middel
grijpt. Van de 3,5 miljoen euro totale bezuiniging zijn echter slechts een paar ton
lastenverhoging. Dus het college heeft dit niet gebruikt als gemakkelijk middel,
en we zitten aan de goede kant van de 100 qua gemeenten met lage woonlasten.
College:
• We hebben een kerntakendiscussie gevoerd, maar destijds is niet de druk
gevoeld om hard te snijden. De rek is er nu uit, we moeten creatiever worden.
Maar ook politieke daadkracht is nodig en verantwoordelijkheid nemen.
Mevrouw de Groot onthoudt zich van stemming bij amendement A1, vanuit haar rol
als vrijwilliger bij de VVV.
Wethouder Van Bussel:
• A2 en A4: besparen op ondersteuning wellicht uit de grootste fracties halen.
Burgemeester Vos:
• A2 en A4: drie commissies: het is belangrijk om als raad slagkracht te houden en
de mogelijkheid te houden om in bepaalde processen zoals de Peel 6.1
samenwerking op tijd te kunnen adviseren. Dus dan is cycli verminderen in deze
fase wellicht niet zo gewenst.
De vergadering wordt geschorst.
De vergadering wordt heropend.
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Derde termijn
Fractie D66-HvA:
• Keuzes moeten er gemaakt worden in tijden van bezuiniging, ook keuzes die je
liever niet wil.
• A2: vraag aan de indiener hoe er dat concreet uit gaat zien. Hoe wordt de
verdeling toegepast, graag veilig stellen dat vragen niet bij de griffier komen.
Fractie Leefbaar Asten:
• A2 m.b.t. antwoord: er is een budget per fractie, de wethouder heeft nog een
interessant idee gedaan om bijv. vooral kleine fracties te blijven ondersteunen.
Fractie PGA/PvdA:
• Kostendekkendheid leges: de fractie streeft naar kostendekkendheid. Bij de
WABO bijv. is dit teruggevallen naar 60%. Gaat weer richting 70%, het tarief
stijgt bijvoorbeeld. Bij vergunningaanvragen voor evenementen etc. ligt het weer
anders, evt. meer differentiëren bij die vergunningen.
• Conclusie dat er hard aan de weg wordt getimmerd. Vanaf de voorjaarsnota heeft
de fractie met haar achterban het uitgangspunt gedeeld dat mensen gaan voor
stenen. Ze is vanavond niet overtuigd dat dit zo is. De fractie stemt tegen de
begroting 2015.
Interruptie CDA: de fractie is het met 10.000 euro van de 950.000 euro aan
bezuinigingsmaatregelen niet eens, en dan stem je tegen de begroting?
Interruptie Leefbaar Asten: er wordt zoveel gedaan in het sociale domein. De
fractie PGA/PvdA doet de mensen die hier heel hard mee bezig zijn tekort.
Interruptie Algemeen Belang: op deze manier loopt de fractie PGA/PvdA weg voor
haar verantwoordelijkheid voor Asten.
Fractie VVD:
• A1 voor.
• A2 de fractie is blij met de opmerking van wethouder Van Bussel, zodat kleine
fracties voldoende steun krijgen vanuit het ambtelijke apparaat. Stel dat dit
amendement aangenomen wordt, dan wil de fractie een stemverklaring bij A4.
• A3 voor.
• A5 voor.
• A6 tegen.
Fractie Algemeen Belang:
• Ze wil de fractie PGA/PvdA er op attenderen dat we ons nu vooral concentreren
op het sluitend maken van de begroting 2015. Dat wordt ook uitgevoerd door het
college en de raad, wellicht zijn er kleine nuanceverschillen. Jammer dat je je
onttrekt aan je verantwoordelijkheid.
Fractie CDA:
• Nog een reactie op A2: dit is nu opgebouwd per fractie in aantal uren. Het zou
goed zijn dat we inzicht krijgen in hoe we die uren nu gebruiken. Bijv. dit in het
presidium nader bespreken. De kleine fracties moeten daar in ieder geval niet
onder lijden.
De voorzitter brengt amendement A1 in stemming:
Wever
Voor
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Koopman
Voor
Berkers-Coolen
Voor
Vankan
Voor
Van den Boomen
Voor
Beniers
Tegen
Hagelaar-Koppens
Tegen
Van Egmond
Voor
Van Helmond
Voor
Van de Ven-Schriks
Voor
Van Moorsel
Voor
Bakens
Voor
Van Schijndel
Voor
Bankers
Voor
De Groot
onthoudt zich van stemming
Leenders
Voor
Amendement A1 is aangenomen met 13 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
De voorzitter brengt amendement A2 in stemming:
Wever
Voor
Koopman
Voor
Berkers-Coolen
Voor
Vankan
Voor
Van den Boomen
Voor
Beniers
Tegen
Hagelaar-Koppens
Tegen
Van Egmond
Tegen
Van Helmond
Voor
Van de Ven-Schriks
Voor
Van Moorsel
Voor
Bakens
Voor
Van Schijndel
Voor
Bankers
Voor
De Groot
Voor
Leenders
Voor
Amendement A2 is aangenomen met 13 stemmen voor en 3 stemmen tegen.
De voorzitter brengt amendement A3 in stemming:
Wever
Voor
Koopman
Voor
Berkers-Coolen
Voor
Vankan
Voor
Van den Boomen
Voor
Beniers
Voor
Hagelaar-Koppens
Voor
Van Egmond
Voor
Van Helmond
Voor
Van de Ven-Schriks
Voor
Van Moorsel
Voor
Bakens
Voor
Van Schijndel
Voor
Bankers
Voor
De Groot
Voor
Leenders
Voor
Amendement A3 is aangenomen met 16 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
De voorzitter brengt amendement A4 in stemming:
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Stemverklaring van Egmond: in eerste instantie dit amendement mede ondertekend
vanuit de gedachte de raad te kunnen overtuigen. Nu A2 is aangenomen inclusief
voldoende ondersteuning voor de kleine fracties, stemt ze tegen A4.
Wever
Voor
Koopman
Voor
Berkers-Coolen
Tegen
Vankan
Tegen
Van den Boomen
Tegen
Beniers
Voor
Hagelaar-Koppens
Voor
Van Egmond
Tegen
Van Helmond
Tegen
Van de Ven-Schriks
Tegen
Van Moorsel
Tegen
Bakens
Tegen
Van Schijndel
Tegen
Bankers
Tegen
De Groot
Tegen
Leenders
Tegen
Amendement A4 is verworpen met 4 stemmen voor en 12 stemmen tegen.
De voorzitter brengt amendement A5 in stemming:
Wever
Voor
Koopman
Voor
Berkers-Coolen
Tegen
Vankan
Tegen
Van den Boomen
Tegen
Beniers
Voor
Hagelaar-Koppens
Voor
Van Egmond
Voor
Van Helmond
Tegen
Van de Ven-Schriks
Tegen
Van Moorsel
Tegen
Bakens
Tegen
Van Schijndel
Tegen
Bankers
Tegen
De Groot
Tegen
Leenders
Tegen
Amendement A5 is verworpen met 5 stemmen voor en 11 stemmen tegen.
De voorzitter brengt amendement A6 in stemming:
Wever
Voor
Koopman
Voor
Berkers-Coolen
Tegen
Vankan
Tegen
Van den Boomen
Voor
Beniers
Voor
Hagelaar-Koppens
Voor
Van Egmond
Tegen
Van Helmond
Tegen
Van de Ven-Schriks
Tegen
Van Moorsel
Tegen
Bakens
Tegen
Van Schijndel
Tegen
Bankers
Tegen
Leenders
Tegen
De Groot
Tegen
Amendement A6 is verworpen met 5 stemmen voor en 11 stemmen tegen.
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De voorzitter brengt de met de amendementen A1 t/m A3 geamendeerde begroting
2015 in stemming:
Wever
Voor
Koopman
Voor
Berkers-Coolen
Voor
Vankan
Voor
Van den Boomen
Voor
Beniers
Tegen
Hagelaar-Koppens
Tegen
Van Egmond
Voor
Van Helmond
Voor
Van de Ven-Schriks
Voor
Van Moorsel
Voor
Bakens
Voor
Van Schijndel
Voor
Bankers
Voor
De Groot
Voor
Leenders
Voor
De begroting 2015 is aangenomen met 14 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

Agendanummer 14.11.b04

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Voor verslag,
de griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
dict: MF
typ : NO11b
coll:

