VERSLAG
van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten, gehouden op
dinsdag 8 november 2011, om 17.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

-----

Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De griffier
De notulist

burgemeester J. Beenakker
P.M. Rijkers, J.G. Leenders, F.A.A.M. van de Kerkhof, J.P.E. Bankers, F.G.A. Hurkmans, P.W.J.M. van de Ven-Schriks, P.P.M. Bakens, J. Bazuin, A.W. van Egmond, H.L.M. Span, P.M.H. BerkersLemmen, P.A.J.M. Berkers-Coolen, M.J.H. Vankan, M.A.T.M. van
den Boomen, J.G. Janssen, M.J.M. van de Ven-Meulendijks,
A.H.H. Beniers
de wethouders Th.M. Martens, J.H.J. van Bussel en J.C.M. Huijsmans en de gemeentesecretaris W.M.A. Verberkt
C.W.J.B. Verborg
M.J.C. Feijen-Lamberts

Afwezig is:

--

De genodigden

----Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Tussentijdse rapportage najaar 2011
3.
Begroting 2012 en subsidieprogramma Welzijn/Zorg
De voorzitter opent de vergadering. Bij lot wordt bepaald dat de beraadslagingen en
eventuele hoofdelijke stemmingen zullen aanvangen bij het lid Van de Kerkhof van
de fractie CDA.

Agendanummer 11.11.01 Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 11.11.02 Tussentijdse rapportage najaar 2011
De fractie PGA/PvdA vraagt een nadere toelichting op de uitgaven drukriolering buitengebied. Ze vraagt naar de stand van zaken van het structureel oplossen van de
storingen. Ze ziet wel actie op dit gebied maar vindt dat het erg veel geld kost.
Wethouder Martens vindt ook dat dit erg veel geld kost. Vanaf 1 juli is er extra capaciteit aan handhaving op dit onderwerp gezet en dit levert veel op. Een aantal
mensen wil niet meewerken, een aantal wel. Er zijn de laatste weken nogal wat aanschrijvingen de deur uit gegaan. De gemeente zit er bovenop. De kosten die er nu
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zijn als gevolg van verkeerd gebruik van het rioolsysteem moeten fors terug. Er zijn
al veel minder storingen, maar het is nog niet afgerond.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt de Tussentijdse rapportage najaar 2011 vastgesteld.

Agendanummer 11.11.03 Begroting 2012 en subsidieprogramma Welzijn/Zorg
De voorzitter geeft het woord aan de fractievoorzitters voor het uitspreken van de
Algemene Beschouwingen.
P.W.J.M. van de Ven-Schriks, fractie Algemeen Belang spreekt de volgende Algemene Beschouwing uit.
Een sluitende begroting zonder verhoging van de lokale lasten voor onze burgers is
een belangrijk speerpunt uit ons verkiezingsprogramma. En ons inziens is dat met
deze begroting gelukt. De begroting van 2012 is sluitend dankzij fikse bezuinigingen,
samenwerking met Someren, bijstellen van taken, uitstekende budgetdiscipline bij
de gemeente en een continue oplettendheid met bettrekking tot de uitgave van ons
gemeenschapsgeld.
Onze positie ziet er in vergelijking met veel ander gemeentes dan ook goed uit. Voor
ons is het glas meer dan half vol.
Asten is en blijft een aantrekkelijke woongemeente door laagste woonlasten en
prima (sport)voorzieningen. Ook al wil een burger wel eens klagen: de doorsnee inwoner van Asten is prima tevreden.
We hebben een kerntakendiscussie gevoerd, welke geleid heeft tot het verminderen
van uitgaven op allerlei gebied; noodzakelijke bezuinigingen die je ook kunt aanduiden als verantwoord beperken van uitgaven met zoveel mogelijk recht doen aan alle
belangen.
Algemeen Belang vindt dat een prima proces tot die financiële bezuinigingen heeft
geleid. We staan onder forse druk door minder geld van het Rijk en door de tegenvallende economische ontwikkeling.
Ook in 2012 zullen we met zijn “allen” en met nadruk op “allen” verdere concrete
plannen moeten ontwikkelen met de daaraan verbonden financiële consequenties.
Consequenties welke door onze gemeenschap gedragen zullen moeten worden, hoe
vervelend dit soms ook mag zijn!
We zullen dit zo rechtvaardig mogelijk uitvoeren want daar staat onze partij Algemeen Belang voor.
Wij kunnen geen gouden bergen beloven en van zilver geen goud maken, maar zullen ons hard inzetten om het voor al onze burgers zo draaglijk mogelijk te houden.
Als deel van de coalitie en de gemeenteraad zijn we trots op het beleid dat gevoerd
wordt mede op basis van onze uitgangspunten.
Ik noem de belangrijkste:
1. Stabiele lasten.
Invulling: woonlasten blijven stabiel in 2012, risico’s worden verder afgedekt.
2. Verkeersveiligheid.
Een belangrijk project voor 2012 is de Herinrichting van de
Markt/Emmastraat/Prins Bernhardstraat (incl. ondergrond De Wit). Na overleg
met bewoners en ondernemers uit het centrum en ook via gehouden straatinterviews en verkeersonderzoek.
3. Huisvesting onderwijs aanpakken.
Bij de Deken van Hout is de kogel door de kerk. Gemeente en Bergopwaarts zetten alles op alles om samen met Prodas de zaak nu snel en goed uit te voeren.
Wat de BMV Bloemenwijk betreft willen we het Prodasbestuur oproepen om een
schoolbestuur te blijven dat zich vooral richt op de kwaliteit van het onderwijs,
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

dat is jullie maatschappelijke taak. En neem geen houding aan waarbij onnodige
vertragingen gaan ontstaan.
Verbetering sportvoorzieningen.
De kleedaccommodatie bij ONDO/DOS is op orde en NWC kan met steun van de
gemeente in 2012 aan de slag. We roepen het bestuur van NWC op om ook
daadwerkelijk snel aan de slag te gaan. De noodzaak is hoog voor de nieuwe
kleedlokalen en de raad heeft haar daadkracht laten zien. Bij HCAS wordt het onderhoud verder geïntensiveerd.
Inhaalslag woningbouw.
De markt zit niet mee, maar toch komen er in Asten initiatieven van de grond op
Loverbosch en in het centrum gaat in 2012 de aanpak van ondergrond de Wit
starten.
Dorpsontwikkeling Heusden en Ommel.
De bouw van de BMV in Heusden is gestart en in Ommel hopen we op te starten
in 2012.
Jongerenvoorzieningen op peil houden.
Jongeren kunnen in Asten op veel (sport)voorzieningen een beroep doen. En dat
ondanks de financiële perikelen op een uiterst betaalbare manier. Bij Samsara
moeten we op zoek naar een duidelijk goedkopere oplossing. Hierbij zien wij zeker mogelijkheden met andere voorzieningen en instanties.
Afschaffen overbodige regels en lange procedures.
Ga zoeken naar slimmer werken en organiseren. We kunnen meer gebruik maken
van internetmogelijkheden voor zowel burgers als aanvragers. Probeer een aantal
werkzaamheden die nu door de medewerkers van de organisatie worden gedaan
terug te brengen naar de burgers. Hierbij denken wij aan het voorzien van informatie en eventueel goedkoper aanbieden van afhandelingen omdat de burger al
veel zelf aanbrengt of kan aanleveren. Dit is nu al een continu proces geworden,
waarbij we risico en controle op een goede manier laten meewegen. Maar wel
meer betaalbaar!!
Actief economisch beleid.
Dit speerpunt van Algemeen Belang vindt concreet zijn uitwerking door voortdurende aandacht voor een sterk winkelcentrum met extra aandacht voor gelijke
kansen voor alle ondernemers.
Ook het aan de maat brengen van de bedrijventerreinen Molenakkers en Hoogvelt. Daarvoor gaat een fors project in 2012 van start. Voordurende zorg voor
bedrijven en werkgelegenheid dus.

Regeren is vooruit kijken en we hebben dan ook voor 2013 en navolgende jaren toch
nog een (flinke) klus te klaren zoals de meerjarenbegroting laat zien.
Daarom vindt Algemeen Belang dat we onszelf eens goed moeten afvragen wat de
taken zijn van de gemeentelijke organisatie. Moeten we in dezelfde omvang de bibliotheek handhaven. Door een veranderende vraag kan een andere behoefte ontstaan,
hier moeten we kritisch naar kijken.
De evaluatie van het centrum management moet ons aangeven wat de behaalde
successen zijn.
De bouwgronden die nog in bezit zijn zoeken naar een passende invulling om verliezen tegen te gaan. We doen ook een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van
het museumbestuur, vragen hun ook mee te denken hoe zij geld kunnen besparen of
eventueel extra subsidies terug laten vloeien naar de gemeentekas. We vragen dit
alle organisaties in Asten in feite!!
Elke investering afwegen tegenover noodzakelijkheid.
Kritisch omgaan met onze nieuwe taken die vanuit Den Haag naar ons toekomen.
Voor de komende jaren zullen we nog enkele flinke slagen moeten maken.
Algemeen Belang wil Asten gezond houden, maar is er van overtuigd dat we in de
kern vergeleken met veel andere gemeentes gezond zijn!!!
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De fractie Algemeen Belang dient de volgende motie in.
Motie M1 11.11.03, fractie Algemeen Belang:
De raad van de gemeente Asten in vergadering bijeen d.d. 8 november 2011.
Onderwerp: uitvoering raadsbesluit 4 juli 2011 inzake de participatie van PRODAS in
de BMV Bloemenwijk.
De raad,
gehoord de beraadslaging,
overwegende,
• Dat de raad op 4 juli 2011 heeft besloten om samen met Woningbouwvereniging
Bergopwaarts en PRODAS een Brede Maatschappelijke Voorziening te realiseren
aan de Ceresstraat in Asten;
• Dat nu besluitvorming heeft plaatsgevonden er geschilpunten zijn ontstaan met
PRODAS;
• Dat deze geschilpunten zich toespitsen op:
a) Bouwheerschap en juridisch eigendom in de BMV en
b) Bekostiging van levensduurverlengende maatregelen in de huidige school;
• Dat de geschilpunten onder a. zich voordoen omdat PRODAS zich sedert 1 april
2011 niet meer gehouden acht aan de afspraken hieromtrent in de Intentieovereenkomst BMV Bloemenwijk van 22 oktober 2010;
• Dat in het geschilpunt onder b. tegemoet gekomen wordt door toekenning van
een bijdrage overeenkomstig de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs;
• Dat de gemeente en Woningbouwvereniging Bergopwaarts inmiddels voortvarend
zijn gestart met de realisatie van de BMV, gericht op een oplevering in 2013;
• Dat ontwikkelaar Bergopwaarts bereid is om PRODAS nadrukkelijk een rol te geven bij het ontwerp en de bouw van het onderdeel basisschool in de BMV;
Van mening:
• Dat, nu voorzien is in levensduurverlengende maatregelen en een snellere realisatie daarvan, er geen reden voor PRODAS meer is om, in afwijking van de afspraken in de intentieovereenkomst, aanvullende eisen te stellen omtrent het
bouwheerschap en juridisch eigendom in de BMV.
Verzoekt het college om vóór 1 december 2011 een Samenwerkingsovereenkomst
ontwikkeling en realisatie BMV Bloemenwijk op te stellen en te (laten) ondertekenen
tussen de drie partijen Woningbouwvereniging Bergopwaarts, PRODAS en de gemeente, waarbij de uitgangspunten zoals die zijn overeengekomen in de Intentieovereenkomst BMV Bloemenwijk van 22 oktober 2011 onverkort worden gerespecteerd.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door het lid P.W.J.M. van de Ven-Schriks (Algemeen Belang).

J. Bazuin, fractie VVD spreekt als volgt.
De begroting 2012, die nu aan de orde is, alsmede de begroting voor de komende
jaren maken duidelijk, dat er moeilijke jaren aankomen.
Ik kom daar in de loop van het verhaal op terug.
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De VVD-fractie wil allereerst haar waardering uitspreken voor deze heldere en prima
leesbare begroting. Een compliment voor de betrokken medewerkers.
De begroting voor 2012 is een begroting, waarin nog geen belangrijke keuzes gemaakt worden voor de toekomst. Deze komen pas volgend jaar in de voorjaarsnota
2012 ter discussie.
Gezien het oplopende “tekort” in de meerjaren begroting tot en met 2015 is de VVD
van mening dat nu zodanige bezuinigingen moeten worden doorgevoerd, dat in 2014
en 2015 geen draconische maatregelen noodzakelijk worden.
De VVD zal daarom vanavond een aantal posten benoemen, waar ons inziens besparingen mogelijk zijn, teneinde extra ruimte te scheppen voor de komende jaren.
Daarnaast zitten in de begroting 2012 naar de mening van de VVD een aantal posten, die ons zorgen baren.
Hierbij denken wij met name aan de extra opbrengsten van de hondenbelasting en
de opbrengsten van het boek “800 jaar Asten”.
Wij denken dat de opbrengst van € 140.000 voor het boek over 800 jaar Asten geen
reële inschatting is. De hondenbelasting. Gezien het bedrag dat deze controle op
moet gaan brengen,zal er veel mankracht nodig zijn om al deze honden op te sporen, en daarom zetten wij vraagtekens bij de netto opbrengst.
Het besef van samenwerking (al jaren een VVD standpunt) is inmiddels aardig opgepakt.
Wij hebben echter de indruk dat Asten en Someren op verschillende snelheden zitten, qua uitvoering. Ook de beoogde besparing van 200.000 euro is wat ons betreft
aan de magere kant. Daarbij nog rekening houdend met het frictiebudget van
€ 150.000 levert de samenwerking nog slechts € 50.000 op. De VVD vindt dit absoluut onvoldoende!Op personeelsgebied zou ons inziens veel meer te besparen moeten zijn.
De indexatie van de OZB gebruiken om de meevaller van de afvalstoffenheffing te
compenseren is principieel niet juist. De vervuiler betaalt. De scheiding van afval en
met name de aparte inzameling van kunststof afval bespaart veel extra en wordt op
deze manier niet gestimuleerd.
Het grondbedrijf. Er is een negatief resultaat van € 461.000.
Wij denken dat dit in de toekomst nog slechter zou kunnen worden. De VVD is van
mening dat het college hierin een optimistisch standpunt inneemt. De VVD verwacht
van het college dat zij er alles aan doet het grondbedrijf weer gezond te maken, door
bijvoorbeeld soepeler om te gaan met de regels en andere voorwaarden.
De revitalisering van de Bloemenwijk.
Zoals bekend heeft de VVD zich fel verzet tegen de plannen rondom Bloemenwijk en
de nieuwbouw van de Deken van Houtschool.
Er zijn reeds extra subsidies verleend aan de Stichting Beheer de Beiaard en dat bedrag zal in 2012, door de verder gaande leegloop alleen maar toenemen. De kosten
van het onderzoek en de noodzakelijk geachte kosten van aanpassingen, noodzakelijk door de vertraagde oplevering van de nieuwe school, zijn nu al hoger dan de raad
destijds is voorgehouden.
Bovendien houden wij twijfels over de haalbaarheid van het tijdspad, en daarmee
zullen de kosten nog verder toenemen.
De Rotonde Dijkstraat/Molenstraat is ook een project wat naar onze mening zwaar
drukt op de begroting voor de jaren 2014 en 2015.
Wij willen dit project dan ook nu reeds uit de begroting halen. Dat scheelt in de
voorbereiding en de voorbereidingskosten. Deze kosten kunnen we ons besparen. In
2014 € 64.000,=, en in 2015 een besparing van € 360.000,=.
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De aanpak van het Molenplein, een bedrag van € 650.000, kan mogelijk wat zuiniger, waardoor ook hier weer geld vrijkomt.
De VVD vindt het spijtig dat er niets gedaan is met ons voorstel om onderzoek te
doen naar de mogelijkheden een kleine parkeerheffing in Asten in te voeren. Zoals
wij reeds in de voorjaarsnota hebben aangegeven kan dit snel een bedrag opleveren
van € 200.000 tot € 300.000.
Deurne en Helmond hebben een parkeerheffing, en invoering, wel samen, en tegelijkertijd met Someren, is ons inziens wenselijk.
Realisatie in 2013 zal een grote invloed hebben op de begroting van 2014 en 2015.
Dan een vraag over de post wachtgeld wethouders. Misschien kan de storting naar
het ABP omlaag, omdat er inmiddels voldoende reserve is opgebouwd.
Een last van € 80.000,= om een niet compleet uitgewerkt efficiency-voordeel te behalen. Graag een nadere uitleg hierover.
De VVD vindt de toevoeging van € 850.000 uit de reserves een vertekend beeld geven van een sluitende begroting. Een dermate grote onttrekking uit de reserves
maakt dat de reserves wel erg snel slinken.
Dan de problemen rondom het hockeyveld. De grote schoonmaak Aktie heeft niet het
gewenste resultaat opgeleverd. Mogelijk dat de firma Algencontrol het resultaat nog,
gratis, onder garantie, kan verbeteren; zo niet,dan moet ons inziens de geplande investering van 2014 naar 2012 getrokken worden! Daarmee bespaar je in ieder geval
al de komende twee jaar een dergelijk grote onderhoudspost dat wij dit verantwoord
vinden. Het kan niet zo zijn dat er in Asten een hockeyveld ligt waarop niet veilig,
dan wel niet, gespeeld kan worden.
Een verantwoord economisch beleid met het aanpakken van de revitalisering is verstandig en de VVD is dan ook blij dat deze revitalisering voortvarend opgepakt
wordt.
Graag willen wij in het volgende jaarverslag een overzicht van het aantal personeelsleden, het aantal fte’s, en de totale loonkostensom van de gemeente Asten.
Dit, om sneller en beter inzicht te krijgen in de besparingen.
Dan het woud aan regels en voorschriften. De VVD is al jaren voorstander van een
verdergaande deregulering. Ons inziens kan op dit terrein nog gemakkelijk het een
en ander gebeuren, waardoor opnieuw belangrijke besparingen mogelijk zijn.
Wij roepen het College dan ook op om hier het komende jaar veel aandacht aan te
geven, en stappen te zetten. Nogmaals, dit kan grote besparingen opleveren.
Ten aanzien van de dorps- en wijkraden willen wij nog opmerken dat de VVD van
mening is dat alle 6 organen op een gelijke wijze worden behandeld.
Voorzitter, dit waren onze opmerkingen in eerste termijn.
N.a.v. de motie M1 van Algemeen Belang: de fractie VVD is er niet van overtuigd dat
de gemeenteraad Prodas de wet kan voorschrijven. Ze staat daarom niet achter deze
motie.
H.L.M. Span, fractie D66-HvA houdt de volgende Algemene Beschouwing.
Op de eerste plaats wil ik de welgemeende felicitaties overbrengen van fractie en bestuur van D66-HartvoorAsten aan onze raadsvoorzitter Hans Beenakker met zijn benoeming tot burgemeester van Tiel.
Dat gezegd hebbende ga ik over tot het uitspreken van de algemene beschouwingen.
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Voorzitter, vandaag is de begroting 2012 en de meerjarenraming tot 2015 aan de
orde. De begroting wordt door u aangeboden zonder lokale lastenverhoging. Dat vinden wij een goede zaak. Een compliment waard!
Duidelijk is dat de inwoners van onze gemeente zelf deze oplossing hebben opgebracht. Als beloning voor goed gedrag wordt namelijk de verlaging van het vastrecht
afvalstoffenheffing gecompenseerd via een geringe verhoging van de OZB. Het is een
benadering, die niet stoelt op het gedrag van milieubewuste burgers. Het is wel een
inventieve oplossing zeker als je ziet dat in de gemeente Someren de OZB substantieel werd verhoogd.
Op dit moment hebben wij in Asten lage woonlasten dat is een feit.
Conform het beslispunt van dit raadsvoorstel dienen wij ook naar de toekomst te kijken i.c. 2013-2015 (zie besluit 1).
De doelstelling om een sluitende meerjarenbegroting voor 2012-2015 te verkrijgen
wordt namelijk niet gehaald. Immers het structurele tekort op de meerjarenbegroting 2012-2015 loopt op van € 127.000 in 2012 tot € 736.478 in 2015. Wij constateren dat belangrijke ombuigingen worden doorgeschoven en dat terwijl wij midden in
een economische crisis zijn beland
Zo heeft de reserve eenmalige bestedingen in 2010 nog een positief saldo van 3,3
miljoen euro maar de prognose voor deze reserve leidt tot een tekort van 4,3 miljoen
in 2015. D66-HvA vindt dit een slechte zaak voorzitter.
De kerntakendiscussie van de Raad heeft vooral gefungeerd als kaasschaaf. Dat is
uw eigen constatering. D66-HvA heeft in haar brief van 14 september 2010 bij de
aankondiging van de kerntakendiscussie reeds gesteld dat een kaasschaafmethode
weinig zal opleveren en in dit verband ook achterhaald is. Met name een aantal administratief doorgevoerde procentuele kortingen (dus zonder overleg) leiden tot veel
wrevel bij organisaties en instellingen zo constateren wij. Substantiële ingrepen zijn
nodig.
In plaats van een buffer te scheppen zoals door meerdere fracties (o.a. Algemeen
Belang) bij de behandeling van de voorjaarsnota op 5 juli werd gevraagd gaat u uw
geld voor jaren vastleggen met name door het opstarten van een aantal ambitieuze
infrastructurele projecten. Ook wij zeggen in dit verband Voorkomen is Beter dan
Genezen.
Over de Meerjarenraming krijgen wij geen duidelijkheid maar zien wel een zwart
scenario.
Voeg daarbij dat het grondbedrijf t.o.v. 2011 nu reeds een nadelig saldo heeft van
€461.000.
Natuurlijk een positieve instelling is belangrijk maar je moet de grote projecten wel
qua beurs kunnen verantwoorden. U schuift de oplossing nu door en zegt toe dat dit
tekort bij de Voorjaarsnota 2012 wordt opgelost. Daar houden wij u aan.
De oorzaak van de onzekere situatie zoekt u geheel buiten eigen handelen: uitkering
gemeentefonds, stagnerende woningmarkt, eurocrisis, rijksbegroting.
U schuift de scenario-ontwikkeling vooruit.
De begroting 2012 is sluitend maar niet zonder een greep uit de reserves.
Als D66-HvA spreken wij onze zorgen uit over de niet terug te draaien structurele
lasten in de nabije toekomst. Moge dat duidelijk zijn. De Meerjarenraming 20132015 heeft derhalve niet onze instemming. Simpelweg omdat deze een tekort aangeeft. De sluitende begroting 2012 nodigt ons uit tot het plaatsen van een aantal
opmerkingen in de zin van Algemene Beschouwingen.
Als startpunt een citaat uit uw eigen preadvies:
“Wat kan de gemeente zelf efficiënt en wat kan efficiënter samen”.
Onze buurgemeente Someren wordt hierbij genoemd. Wij komen hierop in onze beschouwingen op terug.
Voorzitter, achtereenvolgens zullen wij beleidsonderwerpen de revue laten passeren
met daarbij een aantal opmerkingen en aanbevelingen.
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Bestuur en Dienstverlening
D66-HvA is positief over de opzet van het Klanten Contact Centrum. Inwoners van
Asten zijn zich meer en meer bewust gaan worden van het voordeel van deze nieuwe
vorm van dienstverlening. Ook de interne verbouwing van het gemeentehuis heeft
hiertoe bijgedragen. Onze complimenten hiervoor.
Eind januari zullen zowel de griffier als de burgemeester niet meer aan het frontoffice
van deze raadszaal zitten. Dit is een vorm van bestuurlijke vernieuwing waar wij
geen invloed op hebben. Feit is dat er een stuk ervaring en dossierkennis verloren
zal gaan. Uiteraard wenst onze fractie de heer Beenakker en de heer Verborg veel
succes voor de toekomst. Wij komen hier later nog op terug.
Met de gemeente Someren hebben wij een samenwerkingsprogramma Samen over
de Brug opgezet. Op termijn gaat dat ons geld opleveren.
Door samenwerking zijn er substantiële besparingen te realiseren. Dat zijn wij met u
eens. Vele zaken worden nu al samen gedaan op het gebied van sport en welzijn en
onderwijs (o.a. HCAS, ONIS, Varendonk, ICAS, KansPlus etc). Schaalvergroting mits
leidend tot niet te veel overhead is een goede zaak. In eerste instantie verwachtte u
een samenwerkingsvoordeel van € 300.000,- . Het samenwerkingsvoordeel werd al
snel met €100.000 neerwaarts bijgesteld. U voert nu € 150.000 aan frictiekosten op
en er resteert zo een voordeel van € 50.000,-. Dus geen 3 ton zoals verwacht. Het
incidentele nadeel van €165.000,- werd in 2011 ook al ten laste gebracht van de Reserve Eenmalige bestedingen.
Tijdens de voorjaarsnota hebben wij gesteld dat u ook naar uw eigen organisatie
moet kijken. Loonkosten drukken zwaar op de begroting.
Een voorbeeld: Deurne heeft 225 fte’s, Asten 132 fte’s en Someren 135 fte’s. Een
globale vergelijking geeft al aan dat hier een besparing is te realiseren van minimaal
20 fte’s, het geheel natuurlijk afgezet tegen het inwonertal van de genoemde gemeenten.
D66-HvA vindt dat het gemak waarmee bij de kerntakendiscussie met de kaasschaaf
in het subsidieprogramma zorg/welzijn is gesneden, haaks staat op het behoud van
de eigen organisatie.
D66-HvA vindt dat de optie Asten-Someren als fusiegemeente van ruim 34.000 inwoners veel kan betekenen in het kader van een ultieme efficiencyslag.
Een fusiegemeente biedt meer mogelijkheden om deskundig personeel te behouden
c.q. aan te trekken naast het feit dat het een grote besparing oplevert.
De door u voorgestane samenwerking uitmondend in één ambtelijke organisatie
krijgt in de samenwerkingsvariant 2 burgemeester, 7 wethouders, 2 griffiers, 2 gemeentelijke directies, 2 gemeenteraden en elke 4 jaar heel veel wachtgeld. Dit wordt
een draak met 2 koppen voor ruim 34.000 inwoners. Stof tot nadenken noem het
zelfreflectie.
Centrumplan
De uitvoering van het Centrumplan Herinrichting Markt/Emmastraat/Prins Bernhardstraat die in 2012 gestalte krijgt is voor Asten cruciaal voor de toekomst. De mening
van de Astense bevolking moet hierbij zwaar wegen.
In dit verband stelt het ons teleur dat u een flinke korting uitvoert op het budget van
de wijkraden van Asten. Dit staat haaks op het beleid om de betrokkenheid van burgers te vergroten. Zeker nu o.a. wijkraad Asten Centrum/Zuid zich nadrukkelijk wil
inzetten voor de inbreng van de Astense burger bij het centrum. Het bevreemdt ons
dat u de dorpsraden van Heusden en Ommel niet in uw kortingsactie betrekt. Het
subsidiebedrag teruggebracht tot € 5.000,- wordt nu alleen verdeeld tussen beide
dorpsraden.
In Asten trekt u zelf de betrokkenheid van de burger naar u toe met door u gestuurde participatieprojecten. Waarom doet u dat in Heusden en Ommel niet?
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Economie en Recreatie
Asten ontwikkelt zich meer en meer als een toeristische gemeente en dat is een goede zaak. De tertiaire sector van onze economie is aan een opleving toe. Met name
richting de Peel ontwikkelen zich steeds meer initiatieven op toeristisch gebied. Wij
zijn content met het feit dat de VVV in Asten via een lokale invulling kan doorstarten.
Openbare orde en veiligheid
In 2011 is het Integrale Beleidsplan Handhaving en uitvoeringsplan vastgesteld.
Tegelijkertijd is hier onvoldoende budget beschikbaar. D66-HvA vindt dat burgers op
een consequente overheid moeten kunnen rekenen. Daarvoor zijn incidentele budgetten minder geschikt. De inning van de hondenbelasting levert naar uw mening te
weinig op in Asten.
In dit verband wilt u de bezitters van honden met ingehuurde krachten lokaliseren
via huis aan huis controles om zo € 15.000,- aan extra inkomsten te genereren.
Het handhavingsbeleid baart ons grote zorgen. Burgers van Asten moeten van een
consequente overheid kunnen uitgaan.
Er moeten voldoende gelden voor worden uitgetrokken. Handhaving kost geen geld
maar levert geld op.
Verkeer en Vervoer
Het centrum van Asten zal binnenkort een upgrading krijgen. D66-HvA kiest hierbij
voor een publieksvriendelijk centrum waarbij een kleine autovrije zone (Markt) gepaard gaand met uitnodigend straatmeubilair het beeld zal bepalen. Er is voldoende
parkeergelegenheid rond de Markt.
Daarbij dient de verbinding Midas/Kompas met een actieve bemoeienis van de gemeente Asten snel tot stand te komen. In het verleden is dit ook in een overeenkomst toegezegd door uw college. Het zou een goede zaak zijn om hier gerichte actie
te ondernemen om deze zogenaamde centrum acht (Midas-Kompas) te vervolmaken..
Het voorlopig niet uitvoeren van de rotonde Dijkstraat/Molenstraat levert een besparing op van 3 ton. Het reguliere onderhoud van de openbare verlichting zal de komende jaren zwaar op de begroting drukken.
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
De ontvangsten in het fonds kwaliteitsverbetering buitengebied is gebaseerd op 4
initiatieven in 2012 te weten een bedrag van 5 ton. D66-HvA hecht er aan dit bedrag
met name te besteden aan aanleg nieuwe natuur en landschapselementen.
Temeer daar van rijkswege steeds minder gelden voor dit gegeven worden ingezet.
Het provinciale sloopfonds kan ingezet worden voor het slopen van stallen.
D66-HvA vindt dat voor het gebied Diesdonk zo spoedig mogelijk een gebiedsvisie
moet worden samengesteld evenals dat destijds in Heusden voor de Witte Bergen
gebeurde. Dit voorkomt veel onnodig oponthoud bij het verplicht vaststellen van BP
Prinsenmeer waarvoor de aanzet in 2012 wordt gemaakt.
Leegstaande panden zijn voor de inwoners van Asten maar zeker voor toeristen een
doorn in het oog. Wat is uw aanpak in deze?
Het doet ons deugd dat het Project de Wit eindelijk gestalte krijgt. Ambtelijk zijn hier
de afgelopen decennia al heel wat uren aan gespendeerd.
Er moet alles aan worden gedaan om het voor kopers en huurders in onze gemeente
aantrekkelijk te maken. Voorbeeld: Iemand die huurt komt nu als starter niet in
aanmerking voor een koopwoning. De gemeentelijke visie op kopen/huren staat dit
niet toe. Asten hanteert rigide regels uit 2004 die kopers tegen houden. Het is zeer
moeilijk om met een beperkte beurs een woning te huren of te kopen. Een starter
moet minimaal 3 jaar thuis wonen om in aanmerking te komen voor een woning
In Deurne geldt dat een starter minimaal 18 jaar moet zijn of geen zelfstandige
woonruimte heeft. Dat is een andere insteek die meer soulaas biedt aan onze starters. Hypotheek eisen worden daarnaast veel stringenter toegepast door banken. Uiteraard mede door de economische crisis.
Het zwaar nadelige saldo van het grondbedrijf moet worden geneutraliseerd. Een
niet onbelangrijk effect bij deze aanpak.
Wij komen hier later in deze vergadering nog op terug.
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Haagbeplanting is erg kostbaar. Bij de aanleg van openbaar groen kan gekozen worden voor een niet groene afscheiding russen rijbaan en fietspaden. Dit is onderhoudsvriendelijk, kost minder en komt de verkeersveiligheid ten goede.
Sport en Cultuur
Voor de nieuwe accommodatie NWC is in 2010 een bedrag van € 800.000,- beschikbaar gesteld.
Is er inmiddels duidelijkheid of het sportgebouw in 2012 inderdaad gerealiseerd zal
worden? Zijn er nog financiële consequenties voor de gemeente aan verbonden en
kan NWC aan haar toezeggingen voldoen?
De velden van HCAS zijn in 2014 aan een renovatie toe. Volgens een eerder raadsbesluit dient de gemeente Asten hiervoor via afschrijvingen voldoende gelden te genereren Zijn deze bedragen in de Meerjarenraming daadwerkelijk opgenomen en gegarandeerd beschikbaar zodat de continuïteit van deze sportvoorziening is gewaarborgd?
Het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum past binnen de toeristische ontwikkeling
die wij voorstaan. D66-HvA heeft veel waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers die Asten mede als klokkendorp/natuurdorp op de kaart zetten. Wel hebben wij
zorgen over de zwaar op de gemeentebegroting drukkende lasten van deze in onze
ogen nationale voorziening.
Maatschappelijke voorzieningen
D66-HvA wil snel inzicht in de financiële consequenties van de Brede Maatschappelijke Voorzieningen in Heusden en Asten en de MFA in Ommel.
Wij bevinden ons in een economisch zware tijd. De verwachte tekorten op de exploitatie zijn later niet terug te draaien zonder kapitaalsvernietiging
Realiseert u zich dat de PM vermelding in het Meerjarenplan uitnodigt tot een niet terug te draaien open eindregeling.
Wederom moet de kaasschaafbezuiniging op ONIS worden teruggedraaid vanwege
personele afspraken. Was dit niet te voorzien? Zij worden afgeboekt als frictiekosten.
Met Pinkeltje bent u nog in gesprek over de bezuiniging. Heeft dit overleg resultaat
opgeleverd?
Dat veel instellingen niet reageren op uw bezuinigingsvoorstel kan ook een vorm van
fatalisme zijn.
De bezuiniging op Halt vinden wij niet terecht. Deze preventieve bezuiniging kan wel
eens duur uitpakken. Wij komen hier op terug.
Ook de opzegging van de huur van jongerencentrum SAMSARA zonder dat daar beleid onder ligt of het maatschappelijk effect wordt bekeken vinden wij een slechte
zaak.
Het aantal personen dat een beroep doet op Wet Werk en Bijstand moet omlaag
Werkplein Helmond is te groot en onpersoonlijk Asten moet een pilot opstellen met
Someren waarbij lokale werkgevers worden ingeschakeld.
Dit kan binnen de bestaande formatie. Als wij hiermee niet succesvol zijn kost het
ons veel geld.
De Rekenkamer heeft blijkens een rapport Samen aan de slag van oktober 2011 onderzoek gedaan en stelt dat er helemaal geen uitstroom is van bijstandsgerechtigden
in Asten Kennelijk is dit geen doelstelling van uw beleid.
De uitgaven in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning dienen inzichtelijk gemaakt te worden nu er grote financiële consequenties op ons afkomen.
Het doet ons deugd dat de gelden van Landsbanki mogelijk terugkomen en dat de
gemeente Asten met name meer inzet op meer liquide geldnemers om zo het risico
in deze recessie te beperken. Complimenten daarvoor!
Onderwijs
Hoe realistisch is uw voornemen het aantal basisscholen in de periode 2012 tot 2015
met 2 te verminderen om zo een substantiële besparing te genereren.?
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Er is nu discussie over nieuwe scholen en tegelijk moeten er 2 scholen weg.
Deze tegenstrijdige signalen begrijpen de burgers niet. Schoolbesturen staan primair
voor het belang van de Astense kinderen. Dat is eens te meer gebleken bij de locatiebepaling van de Deken van Houtschool in relatie tot de Brede Maatschappelijke
Voorziening Bloemenwijk. Een moeizaam proces waarbij naast een consequente aanpak van uw kant veel empathie is vereist en burgers het spoor bijster raakten.
Nu de beslissing is gevallen voor de locatie van BMV-Bloemenwijk komt er
€ 52.000,- extra op het bordje van de gemeente voor de aanpassingen aan de Deken
van Houtschool Voeg daarbij de kosten voor de ventilatie en de kosten van het door
de gemeente ingehuurde adviesbureau, dan zit je al gauw aan € 100.000,- kapitaalsvernietiging. Is er over de samenwerking met Prodas inmiddels duidelijkheid.
Als Prodas het bouwheerschap over de nieuwe voorziening wil hebben betekent dat
hiermee een bedrag van 1 miljoen is gemoeid alleen al voor grondaankoop?
Voorzitter, dit zijn een aantal zaken die onze fractie in eerste termijn aan u voor wil
leggen. Binnen de sluitende begroting komen wij in tweede termijn na uw reactie
nog terug.

M.J.H. Vankan, spreekt namens de fractie Leefbaar Asten als volgt
Voorzitter, onze kop van de algemene beschouwing tijdens de voorjaarsnota in juli
van dit jaar had als titel: “De vette jaren liggen achter ons, wat komen gaat…
zijn de magere jaren”.
Deze begroting is tot stand gekomen in een periode waarin gemeenten de economische crisis en overheveling van taken in hun portemonnee voelen.
De baten staan onder druk en de lasten lopen op door onder meer de uitvoering van
de Wet werk en bijstand (Wwb) voor wat betreft met name het inkomensdeel, de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en door financiële deelname van gemeenten in sociale werkvoorzieningschappen weliswaar voor dit laatste nog niet in
2012 maar mogelijk wel vanaf 2013.
Tel daarbij op de dalende inkomsten uit grondexploitatie en het sombere beeld is
hiermee verklaard.
Maar ook is een positieve insteek zeker op z’n plaats.
Het college is er in geslaagd om voor 2012 een sluitende begroting te presenteren en
dat zonder lastenverhoging voor de Astense burger en daarnaast ook en dat mag
ook wel eens gezegd worden met de huidige formatie wethouders.
Het feit dat Asten er relatief gezien nog niet zo slecht voor staat, is het resultaat van
een zorgvuldig, consistent en duurzaam beleid van de afgelopen jaren.
Jaren waarin Leefbaar Asten steeds deel uit maakte van de coalitie.
Tijdens de voorbereiding op de begroting 2012 bereikte ons het bericht dat onze
burgemeester benoemd wordt als 1e burger in Tiel met ingang van half januari a.s.
Ook vanaf deze plaats onze welgemeende felicitatie. Het is uw laatste begrotingsbehandeling in Asten. Tijdens de interviews in de afgelopen tijd heeft u meerdere malen desgevraagd te kennen gegeven dat er in de afgelopen jaren veel bereikt is en
dat er veel in de steigers staat om gerealiseerd te worden. Dat moet u een goed gevoel geven om ons op deze wijze te gaan verlaten.
De Astense raad is intensief betrokken geweest bij de kerntakendiscussie eerder dit
jaar. Hoewel de opbrengsten een substantieel bedrag opleveren met de kaasschaafmethode, heeft dit niet het beoogde financiële resultaat gebracht. Hierdoor kon er
geen sluitende begroting voor de jaren 2013 – 2015 worden gepresenteerd met
ruimte voor nieuw beleid.
In juli van dit jaar heeft de raad de bestuursopdracht ‘Scenario-ontwikkeling’ vastgesteld en deze bestuursopdracht moet gaan leiden naar het beoogde doel.
Voorzitter, de basis van de begroting 2012 is het coalitieakkoord 2010 – 2014, de
voorjaarsnota 2011 en de kerntakendiscussie.
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Wij willen deze onderdelen nu onder de loep nemen.
Als eerste Het coalitieakkoord 2010 – 2014; Wij vinden dat er vast gehouden
moet worden aan de gestelde doelen.
Dit vormt voor ons de basis en hierin staan de doelen beschreven die wij in de periode 2010- 2014 willen bereiken. In economisch moeilijke tijden is het extra belangrijk
dat de realiteit niet uit het oog wordt verloren.
De fractie Leefbaar Asten stelt dat aanpakken de beste strategie is. Weliswaar met
de nodige realiteitszin, maar wel om de gestelde doelen te realiseren waardoor Asten
er in 2014 beter uitziet. Stilstaan of een te behouden beleid is achteruit gaan tot in
lengte van jaren en dat willen wij niet.
In 2014 ziet Asten er anders uit en heeft het voor de burger nog meer te bieden dan
het nu al doet.
Denk hierbij aan de herinrichting van ons centrum, de dorpsontwikkeling in Heusden
en Ommel, de verbeteringen van sportvoorzieningen en de aanpak van onderwijshuisvesting.
Een punt van zorg is hier wel op z’n plaats. Vaak wordt de politiek verweten te traag
te reageren of besluiten niet op tijd te nemen. Aangetekend dient hier te worden dat
zorgvuldigheid hierbij een belangrijke rol speelt.
Voor wat betreft 2 dossiers ligt er een duidelijk raadsbesluit waarmee betrokken partijen aan de slag kunnen.
Voor NWC is eerder dit jaar een krediet afgegeven van € 800.000,-. Wij hebben recent vernomen dat NWC hun aanvullende financiering ook rond heeft. Hopelijk lukt
het hun om in 2012 een nieuwe accommodatie in gebruik te nemen en kunnen we op
korte termijn actie verwachten.
De raad heeft onlangs een besluit genomen met betrekking tot de Bloemenwijk en de
toekomstige positie van de BMV op de locatie Ceresstraat.
Snelheid was het credo van alle (politieke) partijen om allerlei redenen.
Wij hebben via het informatief overleg in de commissie Burgers van wethouder Martens begrepen dat Prodas opnieuw het bouwheerschap van de nieuwe Deken van
Hout opeist. De consequenties hiervan zijn financieel erg fors. Voor Leefbaar Asten
onaanvaardbaar hoog, meer dan 1 miljoen euro. Onze fractie roept Prodas op van
deze claim af te zien. Immers voor leerlingen van de Deken van Hout maakt het niet
uit wie formeel eigenaar is van de school.
Belangrijk voor hen is dat er snel een nieuwe school komt die voldoet aan de eisen
van deze tijd.
Uit de plannen van de Bloemenwijk maken wij op dat de nieuwe Deken van Hout aan
die eisen voldoet. Sterker nog, dankzij de multifunctionaliteit van het gebouw kan de
school voor hetzelfde geld over meer vierkante meters beschikken dan wanneer er
solitair gebouwd gaat worden. Wij ondersteunen dan ook de aangekondigde motie
inzake Prodas. Voorzitter, waar praten we dus over??
Als tweede onderdeel noemen we De voorjaarsnota 2011; Doelen realiseren in
2012 als basis voor de langere termijn.
In deze nota wordt een actueel beeld geschetst van de financiële consequenties van
het beleid voor de jaren 2012 t/m 2015. Bij het opstellen van de voorjaarsnota 2011
was de meicirculaire nog niet beschikbaar en lag de nadruk bij deze voorjaarsnota op
het jaar 2012 met als doel een sluitende begroting te realiseren.
Dekking van de tekorten voor 2013 en verder zal in een later stadium plaats vinden.
Laatste onderdeel is De kerntakendiscussie; Taakstellend.
Het doel van de bijeenkomsten was dat er richtinggevende uitspraken over de kerntaken werden gedaan. Onze fractie is hier heel actief bij betrokken geweest en heeft
concrete zaken ingebracht.
Aan de hand hiervan heeft het college voorstellen gedaan over zowel de financiële
als ook de beleidskaders.
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De bezuinigingen voor 2012 zijn in deze begroting vertaald. De bezuinigingen voor
2013 – 2015 zijn genoemd en staan geoormerkt als een taakstelling voor de komende jaren.
De samenwerking met Someren verder uitwerken; Voor Leefbaar Asten een
belangrijk doel.
Leefbaar Asten is er van overtuigd dat een vergaande samenwerking met Someren,
tenminste ambtelijke fusie, zeer ingrijpende en pijnlijke bezuinigingen en lastenverhoging kan voorkomen.
Uiteraard realiseren wij ons terdege dat hiervoor twee partijen nodig zijn.
Niemand in Asten en in Someren is op den duur gebaat met een samenwerking op
beperkte schaal, is onze vaste overtuiging.
Wij zien Asten en Someren als één verzorgingsgebied van +/- 35.000 inwoners,
waarbinnen hoogstaande voorzieningen aanwezig zijn en geborgd kunnen worden in
het belang van het verzorgingsgebied en de inwoners.
Deze samenwerking hoeft niet ten koste te gaan van lokaal maatwerk indien dit goed
en efficiënt georganiseerd wordt. Vanuit een goede samenwerking blijft maatwerk altijd mogelijk.
Voorzitter, bovenstaande vier onderwerpen zijn vertaald in de begroting 2012 en
moeten verder worden uitgewerkt naar de meerjarenbegrotingen.
Beleid maken en uitvoering hieraan geven is één ding, hierover zorgvuldig communiceren met betrokkenen is hiervan een logisch gevolg. Dit gebeurt in het belang van
een goede en betaalbare samenleving voor ons als burger. Dat in deze moeilijke tijd
ook moeilijke keuzes moeten worden gemaakt is evident.
De zorgvuldigheid in communicatie is voorwaardenscheppend voor het actief betrokken houden van burgers. In Asten lopen betrokkenheid en expertise samen op en dat
moet gekoesterd worden.
Bezuinigingen op de wijkraden is tijdens de kerntakendiscussie breed aangegeven
door de diverse fracties. Ook door onze fractie.
Wij zijn er van overtuigd dat met het toekennen van een erkenningsubsidie en via
projectfinanciering wijkraden goed kunnen functioneren. Dit betekent maatwerk en
dit doet ook recht aan de mate waarin een wijkraad actief is. Met de wijkraden dient
hierover zorgvuldig gecommuniceerd te worden, waarbij wederzijdse verwachtingen
over een toekomstige rol moeten worden uitgesproken.
Wijkraden verdienen bestaansrecht. Immers, zij vormen een verbindende schakel
tussen burger en gemeente.
Ook onze fractie heeft zich geschaard achter het voorstel om Jongerencentrum
Samsara op korte termijn te gaan sluiten. Wij hebben wel gesteld dat er voor de
jongeren een alternatief beschikbaar moet komen. Hierbij valt te denken aan het inzetten van de al aanwezige accommodaties gericht op of afhankelijk van activiteiten.
Anders hoeft niet per definitie slechter te zijn het creëert ongetwijfeld nieuwe kansen.
Voorzitter, diverse factoren kunnen de begroting nog gaan beïnvloeden hetzij negatief hetzij positief.
Bij de voorjaarsnota heeft onze fractie een aantal voorstellen gedaan, waarvan er
enkelen zijn opgenomen in de begroting 2012.
Onze voorstellen die niet zijn meegenomen, brengen wij opnieuw onder de aandacht
te weten:
Centrummanagement:
Om op voorhand voor centrummanagement € 24.000,- beschikbaar te stellen zonder
dat er een evaluatie heeft plaatsgevonden, kan onze fractie niet mee instemmen. Wij
blijven bij het voorstel om dit te halveren naar € 12.000,-. Er is afgesproken dat deze evaluatie zou plaats vinden dit najaar.
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Graag willen wij inzichtelijk krijgen wat het centrummanagement gaat doen en heeft
gedaan.
Secundaire arbeidsvoorwaarden ambtenaren:
De door het college voorgestelde bezuiniging van € 25.000,- willen wij verder onderbouwd zien. Voorzitter wij hebben tijdens de voorjaarsnota een bezuiniging van
€ 50.000,- voorgesteld en het college is uitgekomen op een bezuiniging van
€ 25.000,-. Wij denken dat voor beide bedragen argumentatie is te geven. Uitgangspunt voor ons is dat Asten zich een aantrekkelijke werkgever toont, maar dat betekent in deze tijd ook kritische benadering van dit onderwerp. Vanzelfsprekend vinden
wij ook dat dit onderwerp afgestemd dient te worden met Someren.
Handhavingkosten:
Vooralsnog stemt onze fractie in met de handhaving van dit budget, maar wel vragen
wij om een urenregistratie zodat dit budget ook te verantwoorden is.
Samenvattende conclusies
• Complimenten aan het college dat er voor 2012 een sluitende begroting is gepresenteerd, zonder lastenverzwaring.
• De taakstelling samenwerking Asten-Someren loopt in de komende jaren op tot
minimaal € 300.000,-. Dit betekent een maximale inspanningsverplichting van de
beide gemeenten om dit te bewerkstelligen.
• Lastenverzwaring voor de Astense burger sluiten wij voor de komende jaren niet
uit.
• Het budget voor centrummanagement verlagen naar € 12.000,-. Evaluatie op
korte termijn laten plaatsvinden.
• Het budget voor secundaire arbeidsvoorwaarden ambtenaren nader onderbouwen.
• Instemmen met het huidige budget handhavingkosten.
• Instemmen met de voorgestelde bezuiniging wijkraden met vermelding van de
door ons gemaakte opmerkingen.
• De fractie Leefbaar Asten stemt in met het raadsbesluit;
o De begroting 2012 en de meerjarenraming 2012 – 2015 vast te stellen.
o Het dekkingsplan 2012 vast te stellen.
o Het subsidieprogramma welzijn/zorg vast te stellen.
o De begroting te wijzigen conform het advies.
Ten slotte spreek ik namens mijn fractie dank uit aan het ambtelijke apparaat, dat
wederom op uitstekende wijze ondersteuning heeft geleverd aan het tot stand komen van de begroting.

M.J.M. van de Ven-Meulendijks, fractie PGA/PvdA spreekt de volgende Algemene Beschouwing uit.
Voorzitter, deze tweede begroting van de huidige coalitie is wederom sluitend. Het
programma is minder ambitieus dan andere jaren. Toch is ook deze begroting weer
sluitend gemaakt door een fikse greep uit de reserves. Zoals we op pagina 56 van de
begroting kunnen lezen wordt er een saldo van ruim 8 ton uit de reserves gehaald en
als opbrengst toegevoegd aan de financiën.
Dit houden we maar enkele jaren vol, dan is ons tafelzilver op.
Als PGA/PvdA hebben we dan ook kritisch naar deze begroting gekeken. We willen
daar dan ook enkele kritische kanttekeningen bij plaatsen.
Voordat we hiermee beginnen willen we eerst onze tevredenheid uitspreken over
datgene wat het college overgenomen heeft uit onze beschouwing tijdens de voorjaarsnota. We hebben daar een richting aangegeven en het doet ons goed dat het
college een aantal zaken uit onze beschouwing overgenomen heeft. Het betreft hier
vooral zaken die verantwoord uit te stellen zijn zoals de herinrichting Emmastraat,
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de herinrichting Burgemeester Wijnenstraat, de rotonde Dijkstraat – Molenstraat en
het onderhoud Heerbaan.
Waar plaatsen wij kanttekeningen bij:
Besparing samenwerking Asten – Someren.
Zonder op voorhand afbreuk te doen aan het nut en de noodzaak van deze samenwerking plaatsen wij kanttekeningen bij de ingeboekte taakstelling voor bezuiniging.
Uit de tussentijdse rapportage blijkt dat in het afgelopen jaar wij ¼ deel gerealiseerd
hebben. Ook voor 2012 zal er een bijstelling plaats moeten vinden middels een post
frictiekosten. Wij vragen ons af wat het voor zin heeft om op deze manier veel lucht
in de begroting te pompen. Wat heeft het opnemen van cijfers hierover in de begroting voor zin?
Kunt u ons informeren wat tot nu toe in deze samenwerking aan budget is geïnvesteerd en welke concrete bezuinigingen hiermee zijn gerealiseerd?
Sluiten van scholen.
Hetzelfde betreft de opmerking over het sluiten van scholen. Nogmaals willen wij hier
zeggen dat wij als gemeentebestuur hier niet over gaan. Dit is de bevoegdheid van
het schoolbestuur. Het is ons inziens niet correct hier bedragen in te boeken om jezelf rijk te rekenen. Daarmee kan wel schone schijn worden gemaakt, maar wordt
de rekening doorgeschoven naar de toekomst. Ga in goed overleg met de beide
schoolbesturen aan de slag en kijk eind 2012 wat haalbaar is.
Schoolzwemmen.
Met betrekking tot schoolzwemmen hebben we dit jaar te maken met frictiekosten
omdat we niet voldoende gymzalen hebben om de schoolzwemlessen over te nemen.
Zo lang we niet beschikken over voldoende gymzalen zal het huidige systeem blijven
bestaan. Het is ook niet voorstelbaar gymaccommodatie bij te bouwen en bestaande
zwemaccommodatie niet te gebruiken. Dat lijkt ons kapitaalsvernietiging (“pennywise en poundfoolish").
Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang.
Zijn de extra uitgaven voor Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang (€ 15.000,-pagina 5), welke blijkbaar niet worden afgedekt door een rijksbijdrage verhaalbaar
op basis van het profijtbeginsel?
Uitgangspunt bij de kerntakendiscussie was immers dat nieuwe taken alleen worden
opgepakt, wanneer het Rijk daarbij ook het geld levert.
Besparing a.g.v. efficiency.
Op pagina 12 staat in het overzicht een besparing vermeld als gevolg van efficiency
vanaf 2014. De € 80.000,-- die in het overzicht genoemd zijn, zijn nog niet ingevuld.
We moeten deze besparing op de totale begroting nog realiseren. De vraag is hoe?
Op deze manier pomp je echt lucht in de begroting. Liever zien wij een begroting
met daarin posten die reëel zijn.
Verkeer en vervoer.
Op pagina 20 van de begroting, bij het onderdeel verkeer en vervoer staan drie posten waar wij niet mee akkoord kunnen gaan.
Wat is de noodzaak van de aanleg van een rotonde bij de Dijkstraat/Molenstraat? Wij
zijn daarvan niet overtuigd.
Verder stemmen we niet in met onderdeel 9: Herinrichting Koningsplein bij de bocht
Kerkstraat / Wilhelminastraat. We willen niet opnieuw doorgaand verkeer aantrekken
en de verkeersoverlast terugbrengen in het centrum. De voetganger en fietser staan
in onze ogen hier voorop.
Ook stemmen we niet in met onderdeel 10: Parkeren Koningsplein. Volgens ons zou
het parkeren op deze plek een tijdelijke situatie betreffen, puur ingesteld om problemen op te lossen tijdens de periode dat rondom de Midas gebouwd zou worden.
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Nu staat het hier opgevoerd als een blijvende parkeervoorziening. Hier zijn wij als
PGA/PvdA op tegen. Het Koningsplein is destijds met veel geld opgeknapt om een
plein te zijn waar ontmoeting plaats zou vinden. Hierbij denken wij niet aan de ontmoeting van mensen die daar hun auto parkeren maar aan de samenkomst van de
jeugd om samen te skaten e.d.. Is het de bedoeling van het college om door de aanleg van een parkeervoorziening op deze plek te voorzien in de parkeerbehoefte bij de
verbouw van Bartholomeus? Uitgangspunt is toch dat men bij particuliere initiatieven
ook in de parkeerbehoefte moet voorzien. Wordt van dit uitgangspunt afgeweken?
Zo ja, hoe staat het dan met de rechtsgelijkheid in Asten?
Wat betreft de herinrichting Molenplein zullen wij een voorstel kritisch benaderen.
Wij verwachten dat daarin in ieder geval noodzaak en behoud van de mogelijkheid
van het tijdelijk aanleggen van een schaatsbaan op natuurijs worden betrokken.
Wat betreft het voorgenomen onderhoud in 2013 van de Heerbaan is het benodigde
budget van € 1,3 miljoen niet uit te leggen als een onderhoudsuitgave. Dit lijkt eerder het budget voor de aanleg van een nieuwe weg.
Onderhoud openbare verlichting.
Op pagina 23 staat een post onderhoud openbare verlichting. In de Commissie Ruimte van 27 september jl. is het Beheer- en beleidsplan openbare verlichting 20112020 geagendeerd. Dit beleidsplan is nog niet aan de gemeenteraad voorgelegd. In
het voorstel voor de commissie was het volgende vermeld: “Gezien de extra kosten
vanaf 2016 en niet toegepaste indexering wordt voorgesteld om het onderhoudsbudget voor de periode van 2011 t/m 2015 voorlopig te handhaven op €120.000,=. In
de Nota zelf staat:
“Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en vervangingen door planmatige
vervanging op basis van inspectie in een periode van 2011 -2020 is de komende periode behoefte aan om het budget (€ 120.000,=) te handhaven. Enerzijds komt dit
door achterstand in het onderhoud, anderzijds omdat er de komende jaren relatief
veel vervangingen op het programma staan vanwege de ouderdom van de lichtmasten en armaturen. Daarnaast moet er ca. € 24.000,= extra gereserveerd worden
voor het voldoen aan de ROVL-2011 richtlijn en € 5000,= extra voor advieskosten.
Deze extra investeringen kunnen worden bekostigd door het energiebudget te verlagen (zie ook het hoofdstuk 8 Financiën). Gezien de onzekere energieprijzen en niet
toegepaste indexering is het niet reëel om het jaarlijks overschot terug te storten
naar de algemene middelen. Voorstel is om structureel € 6.000,= toe te voegen aan
de post onvoorzien structureel (algemene middelen).” In de financiële paragraaf van
de nota wordt ook geen melding gemaakt van een extra structureel budget van
€ 120.000,--.
Nu wordt in de begroting ineens € 120.000,-- per jaar opgevoerd voor regulier onderhoud openbare verlichting. Kan uw college zo’n draai in nog geen twee maanden
uitleggen. Op dit moment kunnen we in ieder geval niet instemmen met een dergelijke ophoging van het budget.
Samsara.
Als structurele bezuiniging wordt een bedrag ingeboekt van € 43.700,-- als bezuiniging op de huur en exploitatielasten van Samsara. Eerder al zeiden wij dat we het
hier niet mee eens zijn. We kunnen ons voorstellen dat het college de huur en exploitatiekosten hoog vindt. Terecht dat we dan gaan kijken of er bezuinigingen mogelijk zijn. Om dan gelijk het gehele bedrag weg te bezuinigen vinden wij niet juist.
De tijd tussen de aankondiging van deze bezuiniging en de uitvoering hiervan is dusdanig kort dat de partijen niet in de gelegenheid zijn geweest om voor een alternatieve oplossing te zorgen. Bovendien is het totale bedrag voor een jeugdaccommodatie daarmee wegbezuinigd. Dit vinden wij niet correct. Daarbij laat de gemeente
hiermee niet alleen Samsara in de kou staan maar ook Starlights die sinds een aantal
jaren ook onderdak heeft in het gebouw van Samsara. Als er op Samsara bezuinigd
moet worden dan vinden wij dat er hoogstens op een deel bezuinigd kan worden
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maar niet dat het hele project moet stoppen. Later weer opbouwen, wat volgens ons
zeker weer moet, kost in dit geval alleen maar extra geld.
Kwijtscheldingsbeleid.
Wat betreft het kwijtscheldingsbeleid vragen we ons af of hierover nog voorstellen te
verwachten zijn voor wat betreft de afvalstoffenheffing?
Risico’s.
Afsluitend wil ik het nog hebben over het schema zoals dat opgenomen is op pagina
64 van de begroting. Hier worden de risico’s genoemd met daarbij de geschatte kans
en of het daarbij een eenmalig risico of een structureel risico betreft en daarbij de financiële gevolgen voor 2012.
Als je het schema goed bestudeert zie je dat er een aantal PM posten staan opgenomen die het risico met zich meebrengen dat ze in de toekomst structureel dienen te
worden opgenomen.
Deze posten worden vervolgens niet meegeteld bij de risico analyse. Zo kom je nogal
snel uit op een goede waardering van de weerstandscapaciteit. Bovendien lijkt ons
dit overzicht verre van toereikend. Zo missen we bijvoorbeeld planschadeclaims en
procedures, waarin de gemeente verzeild is en ook het mogelijk wegvallen van rijksvergoedingen wegens onvolledige aanlevering van gegevens aan het Rijk.
Voor 2009 is er een reële kans dat Asten daarmee een rijksvergoeding over 2009
van € 654.525,= misloopt. De vraag die hierbij opkomt is of besluiten van het Rijk
wel worden gecheckt en waarom in zo’n geval niet tijdig bezwaar wordt gemaakt.
Wordt er iets gedaan aan terugdringing van risico’s?
In het algemeen zijn wij van mening dat er meer aandacht uit moet gaan naar risicoinventarisatie en risicobeheer en wij zien graag actie op dit vlak tegemoet. Kunt u
dat aan ons toezeggen?
Concreet vragen wij u ons te informeren over de fiscale constructie bij de voorgenomen nieuwbouw van de Deken van Houtschool. Ons is een uitspraak bekend van de
rechtbank te Leeuwarden van 11 oktober 2010 waarbij een poging om tot een fiscaal
gunstige opzet te komen bij de bouw van een school met inschakeling van een woningbouwcorporatie uiteindelijk niet alleen 19% over de stichtingskosten, maar ook
nog eens 6% overdrachtsbelasting over de stichtingskosten inclusief btw moest worden afgedragen aan de fiscus. Op die manier was men dus alleen aan de fiscus al
25% van de stichtingskosten kwijt. De rechtbank zag geen aanleiding voor verrekening of teruggaaf van de betaalde overdrachtsbelasting.
Tegen deze achtergrond willen wij vanwege de risico’s inzicht in de fiscale constructie
bij de voorgenomen bouw van de BMV Bloemenwijk.
Tevens zouden we graag op de hoogte gesteld worden van de actuele stand van zaken met betrekking tot de exploitatie van de BMV Heusden. Lukt het de wethouder
om voldoende huurders binnen te halen en binnen de gestelde kaders te blijven? Dezelfde vragen gelden ook met betrekking tot de MFA Ommel. Kan de wethouder hier
iets vertellen over de actuele stand van zaken?
Op de grondexploitatie gaan wij nu niet in, maar wij constateren wel dat het kort dag
begint te worden als uw college de toezegging wil nakomen, dat we daar eind dit jaar
nog over praten.
De fractie PGA/PvdA stemt niet in met de motie M1 van Algemeen Belang omdat een
overeenkomst die “onder dwang” wordt afgesloten vernietigbaar is.
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J.G. Leenders, fractie CDA spreekt als volgt.
Begroting 2012
In deze tijd van economische crisis is het goed om zaken weer eens duidelijk voor de
burger neer te zetten en aan te geven wat nu werkelijk de belangrijke dingen zijn
waar het om gaat.
Dit kunnen financiële en immateriële zaken zijn die mensen raken. We hebben de
beschouwing dan ook verdeelt over 3 belangrijke thema’s die spelen dit moment
Financieel verantwoord beleid
Op de eerste plaats zijn het financieel moeilijke tijden. Dat geldt voor burgers maar
ook voor de gemeente. De uitkeringen uit het gemeentefonds, de voornaamste inkomstenbron, lopen de komende jaren hard terug. Daar komen de financiële risico’s
van gedecentraliseerde taken en tegenvallende verkopen uit het grondbedrijf nog bij.
Dit betekent dat er beslist niet méér uitgegeven kan worden dan er binnenkomt. Als
gemeente moeten we pas op de plaats maken. Het CDA kiest er bewust voor om de
lasten voor de Astenaar niet te verhogen. Het levensonderhoud is door de economische crisis sowieso al duurder geworden, vooral voor gezinnen met kinderen. Het
past niet om hen ook nog eens op lokaal niveau zwaarder te belasten. De keerzijde is
wel dat we als gemeente niet alles meer voor de burger kunnen doen. Wij moeten
hierin keuzes maken en er zal meer gewezen worden de eigen verantwoordelijkheid
van burgers om zaken te verbeteren buiten de gemeente om. Daarnaast worden
gemaakte kosten meer op die plaats neergelegd, waar de kosten ook zijn gemaakt.
Een duidelijk voorbeeld hiervan is de hondenbelasting. Gelukkig zijn er ook positieve
geluiden, want het uitgezette beleid begint haar vruchten af te werpen met lagere
energiekosten en besparingen door samenwerking met Someren.
De begroting is voor 2012 sluitend echter de toekomst geeft wel reden tot zorg. De
reserves van de gemeente Asten hoeven voor het CDA in deze tijden niet verder
door te stijgen. Het inzetten van reserves om incidenteel zaken af te dekken is wat
ons betreft bespreekbaar als ook direct wordt aangegeven hoe en op welke termijn
dit weer hersteld kan worden. Om bij de meerjarenbegroting de zaken richting 2013,
2014 en 2015 dekkend te krijgen, zullen de raad en het college snel aan de gang
moeten. Door bij bestaand beleid geen extra nieuwe inzichten of wensen op te nemen kan voor de Astense burger veel geld worden bespaard. Daarnaast moeten raad
en college hun bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en moeilijke beslissingen
durven nemen, als de financiële situatie daarom vraagt. Het CDA zal daar niet voor
weglopen, want uiteindelijk streven we een goed doel na, namelijk de juiste balans
vinden tussen een sociaal en financieel verantwoord beleid.
Decentralisatie
Er gaat de komende jaren heel wat veranderen in gemeenteland. De gemeente krijgt
meer taken door de decentralisatie van overheidstaken voor jeugdzorg, voor een
deel van de AWBZ en voor de samenvoeging aan de onderkant arbeidsmarkt (Wajong, WSW en WWB in wet Werken naar vermogen). Dat betekent een enorme opgave voor een relatief kleine gemeente als Asten, zowel inhoudelijk als financieel.
Samenwerking met buurgemeenten is van cruciaal belang. Voor het CDA staat het
open, hoe we die samenwerking vormgeven: binnen de SRE, binnen Peelland of enkel met Someren. Daarnaast kunnen we gelukkig steunen op goede banden met organisaties als Onis en de Atlantgroep, die kunnen bijdragen om deze uitdagingen tot
een succes te maken. Als het gaat om de problematiek op de arbeidsmarkt is ons inziens een actieve en sterke werkgeversbenadering een belangrijke peiler. Onze partij
heeft een motie voorbereid met de juiste denkrichting.
Als we dit tot een succes willen maken, dan moeten wij – politici, instellingen en burgers – ook anders tegen de zaken aan gaan kijken. De gemeente is geen ‘geluksmachine’, die alle problemen oplost of overal geld voor beschikbaar kan stellen. Natuurlijk blijft er hulp en zorg voor de meest kwetsbaren en moet de gemeente een betrouwbare partner blijven voor iedereen, alleen zal meer dan voorheen de nadruk
worden gelegd op de kracht van het individu: denken vanuit wat je wel in plaats van
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wat je niet kunt. Voor ons is ieder mens van waarde. Het gaat ons er niet om wie je
bent, maar wat je bijdraagt. Dat houdt in streng voor wie niet wil en sociaal voor wie
niet kan. Met andere woorden, iedere burger zal zijn of haar steentje naar draagkracht moeten leveren door werk (desnoods op aangepast niveau), zorg (voor jezelf
en elkaar) en inzet voor de samenleving (door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk).
Overigens stelt de decentralisatie de gemeente en haar burgers niet alleen voor een
grote opgave, het schept ook kansen. Als eerste overheid op dergelijke belangrijke
leefgebieden als werk, welzijn en zorg komt de overheid dichterbij de burger te
staan. Door samen taken goed op te pakken kunnen we betere dienstverlening bieden, minder bureaucratisch werken, overlast tegengaan en een hechtere gemeenschap creëren.
Fatsoen moet je doen – respect
Het CDA staat voor een vertrouwd en veilig Asten, waar onze kinderen veilig naar
school kunnen. En waar ouderen en mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk leven dichtbij voorzieningen. Een Asten waar mensen elkaar kennen en iets voor
elkaar over hebben. Nu het allemaal wat minder gaat is het goed om te benadrukken
dat we fatsoenlijk met elkaar om moeten blijven gaan. Zo staan we als partij voor de
aanpak van verloedering door onder andere vervallen panden. Ook vinden we preventief beleid op alcoholgebruik onder jongeren van cruciaal belang. En dient er respectvol met buren, opvoeders, leerkrachten, scheidsrechters, handhavers, ambulancepersoneel, brandweer, ouderen, om te worden gegaan. In dit kader is het dan ook
belangrijk dat er geen bezuiniging plaatsvindt op het gebied van handhaving. Dit is
een primaire taak van de gemeente Asten.
Lopende zaken
Bij de voorjaarsnota hebben we overwogen om een motie in te dienen met betrekking tot de dorps en wijkraden, de wethouder gaf echter aan dat we de evaluatie af
moesten wachten maar dat hij de intentie van de motie begreep. Afgelopen commissie AZ en C bleek dat het projectmatig denken van de motie tot onze tevredenheid
duidelijk is terug gekomen in het beleid omtrent de dorps en wijkraden.
Minder tevreden is het CDA over de omslag naar papierloos werken. Herhaaldelijk
heeft onze fractie hiervoor gepleit, maar de vorderingen gaan ons veel te traag. Het
CDA vraagt aan de raad of ze binnen het budget voor de audiovisuele middelen een
wifi verbinding kan krijgen zodat we direct over kunnen gaan naar het papierloze
tijdperk met onze eigen ipad of tablet en direct kunnen bezuinigen op print-, papier-,
en bezorgkosten.
Tot slot
Tegen de achtergrond van een moeilijke economische tijd, waarin veel gezinnen het
zwaar hebben, is het ook goed om te benadrukken dat we in Asten wel op de goede
weg zijn. De woonlasten behoren opnieuw tot de laagste van Brabant en dat is wel
eens anders geweest. Het wegennet in Asten-centrum nadert zijn voltooiing en de
Markt wordt aangepakt. Er zijn veel starterswoningen in Asten, Heusden en Ommel
gerealiseerd zodat eigen jeugd kan blijven wonen. Er is begonnen met de bouw van
een brede maatschappelijke voorziening in Heusden en later mogelijk in Ommel en
de Bloemenwijk. Als wij – burgers, verenigingen, instellingen en gemeente – erin
slagen om ook deze nieuwe uitdagingen samen op te pakken, dan hebben we een
stevig fundament gelegd voor een sociaal maar ook fysiek
’schón Aaste’.

De fractie CDA dient de volgende motie in.
Motie M2 11.11.03, fractie CDA:
De raad van de gemeente Asten in vergadering bijeen d.d. 8 november 2011.
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Onderwerp: werkgeversbenadering wet werken naar vermogen (WWNV).
De raad,
gehoord de beraadslaging,
overwegende,
• de doelstellingen die in het programmaplan voor maatschappelijke voorzieningen
zijn uitgewerkt m.b.t. participatiebudget WWB, WWNV, Wmo, nazorg exgedetineerden;
• dat de nieuwe wetgeving dwingender beoogt om meer mensen uit de situatie van
uitkering te halen door te werken naar vermogen;
• de aanzienlijke omvang van de groepen die door deze beleidswijziging worden
geraakt, zijnde circa 124 WAJONG’ers, een onbekend aantal WSW’ers, 110
WWB’ers en 22 WIJ’ers die allen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben
dan wel met beperkingen de arbeidsmarkt betreden;
van mening:
• dat maximale inspanning in 2012 nodig is om per 1 januari 2013 als gemeente
klaar te staan voor het geven van invulling aan één regeling aan de onderkant
van de arbeidsmarkt (WWNV) daar vanaf die datum geen aparte budgetten voor
WAJONG, WSW, WWB en WIJ meer beschikbaar worden gesteld;
• dat een veel inventievere en meer proactievere werkgeversbenadering dan wel
inzet op coaching van werkgevers een belangrijke sleutel tot succes kan zijn.
Verzoekt het college om in 2012 nadrukkelijk het instrument van coaching van werkgevers in te zetten teneinde meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een reguliere arbeidsplaats te doen verwerven.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door het lid J.G. Leenders (CDA).

De fractie D66/HvA dient vervolgens de volgende motie in.
Motie M3 11.11.03, fractie D66/HvA:
De raad van de gemeente Asten in vergadering bijeen d.d. 8 november 2011.
Onderwerp: begroting 2012 onderdeel Ruimtelijke ordening, definiëren begrip Starter bij huur en koop sociale woningen.
De raad,
gehoord de beraadslaging,
•
•
•
•
•
•

Overwegende dat de doorstroming bij goedkope huurwoningen minimaal is (zie
het wekelijks aanbod van Bergopwaarts).
De bouw van sociale huur- en koopwoningen achter blijft (60 woningen niet gerealiseerd).
De woningbouwmonitor 2010-2020 aangeeft dat de komende jaren het aandeel
sociale woningen slechts 25% bedraagt.
Dit beduidend lager is dan de gemeentelijke doelstelling van 37%.
Een starter nu minimaal 3 jaar thuis moet wonen.
Menig starter wordt uitgesloten.
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Verzoekt het college het begrip starter minder stringent te hanteren en dit vast te
leggen zodat de woningmarkt in Asten weer op gang komt.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door het lid H.L.M. Span (D66/HvA).

De voorzitter schorst de vergadering voor 90 minuten
Na heropening geeft hij het woord aan het college.
Wethouder Van Bussel:
• Algemeen: de wethouder deelt de tevredenheid over de gelijkblijvende woonlasten in 2012 en het feit dat de meeste projecten gewoon door kunnen gaan.
• Kerntakendiscussie: hier is door de fracties verschillend op gereageerd. Duidelijk is dat er sprake is van een bezuinigingsoperatie waarbij de taakstellende besparing fors gaat oplopen van € 500.000 naar € 800.000 structureel en dat kost
een aantal formatieplaatsen. Taken gaan we anders invullen, combineren, er
moet personeel afvloeien etc. Er gebeurt dus heel veel.
• Scenario-ontwikkeling 2013-2015: de bestuursopdracht hiervoor is verleend.
Verschillende niveaus van dienstverlening en voorzieningen zullen onderzocht
worden. Bij de voorjaarsnota zijn de scenario’s nog niet in detail gereed, dit zal
wel het geval zijn bij de behandeling van de begroting 2013. De economische crisis en de ontwikkelingen in de rijksbegroting zijn de belangrijkste oorzaken voor
de ingrepen die we nu moeten doen.
• Frictiekosten en samenwerking met Someren: de frictiekosten zijn eenmalig,
de bezuiniging is structureel. Er is nu ingestoken op het onderdeel bedrijfsvoering. Daar komen al forse bedragen aan besparingen uit. Daar zit nog niet verdergaande samenwerking in. Over de samenwerking met Someren zegt de wethouder verder: “it takes two to tango”, waarmee hij aangeeft dat de raad in Someren nog geen volledige ambtelijke fusie wil. Het college heeft wel veel vertrouwen in de samenwerking. De projectplannen van de bedrijfsvoeringteams die
binnenkort samen gaan zijn goedgekeurd in beide colleges. Deze plannen spreken het college aan en zijn ook financieel gunstig. Veranderingsprojecten kosten
wel veel tijd, zijn weerbarstig. Op 13 december is er een gezamenlijke raadsbijeenkomst. De informatieachterstand die de raad nu heeft, zal dan worden ingehaald.
• Toevoeging € 850.000 uit de reserves: deze toevoeging is nodig omdat er
een tekort is van ruim € 500.000 tussen de eenmalige baten en lasten. Daarnaast speelt mee dat er nog geld nodig is om de gevolgen van eerdere besluiten
te kunnen financieren (zie staatje op pagina 92). Qua vermogen gaan we er dus
wat op achteruit.
• Grondbedrijf: het negatief resultaat van € 461.000 wordt verkeerd geïnterpreteerd. Er is een verschil van dat bedrag met het begroot resultaat 2011 t.o.v.
2012. In de huidige markt is het onmogelijk om alle effecten te neutraliseren die
het saldo van het grondbedrijf zwaar nadelig maken. Als de raad hier praktische
suggesties voor heeft graag. Het college gaat nadrukkelijk bekijken hoe we om
moeten gaan met de grote woningbouwlocaties.
• Molenakkers: de € 200.000 in deze begroting is hard nodig om dit project tot
een succes te maken.
• Hondenbelasting: het project om de niet gemelde honden op te sporen is eenmalig, de opbrengsten hieruit zijn structureel in de vorm van extra hondenbelasting.
• Parkeerbelasting: de wethouder ontraadt dit. In Someren is nog maar kort geleden de blauwe zone aangelegd. Het is lastig om dat nu, zeker met Someren, in
te voeren.
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•
•

Wachtgeld wethouders: er zijn nog wethouders die wachtgeld krijgen en daar
is een storting voor noodzakelijk.
Hockeyclub probleem hoofdveld: dit veld is glad als gevolg van algengroei. Er
is een keuring uitgevoerd en de algen worden bestreden. De wethouder hoopt dat
met dit onderhoud de problemen zijn opgelost. Het gehele veld eerder vervangen
betekent dat we veel eerder hoge kosten hebben in de begroting.

De fractie VVD wil een toezegging dat als de problemen niet opgelost zijn binnen een
paar weken, dat er dan andere oplossingen komen.
Wethouder Van Bussel zegt dat in dat geval moet het college eerst terug naar de
raad moet om krediet te vragen. Ook moet de gemeente Someren meewerken. Wellicht zijn er ook mogelijkheden om geld te krijgen via sponsoring.
De fractie D66-HvA vraagt of hier geld voor is gereserveerd via het afschrijvingsplan.
Wethouder Van Bussel brengt een motie in herinnering van de raad, die een paar
jaar geleden is aangenomen. De motie gaf aan om vooral te gaan sparen voor dit
soort voorzieningen. Haal dit geld uit de grondopbrengst, de overwinst etc. Het college staat achter deze motie, maar in de praktijk is er geen groei in de pot reserve
eenmalige bestedingen.
De fractie CDA vraagt of er geen garantie zit op het gepleegde onderhoud wat is
en/of wordt uitgevoerd.
Wethouder Van Bussel geeft aan dat er op enig moment gekeken moet worden naar
het eindresultaat. Een echte oplossing is er nog niet. De hoop is er nog steeds dat
het nu goed komt met de huidige behandeling van het veld.
De voorzitter zegt toe dat het college in de komende commissievergadering terugkomt op dit onderwerp. Het gaat dan om de financiering van het huidige veld en de
stand van zaken van de onderhoudswerkzaamheden.
Wethouder Van Bussel gaat verder met de beantwoording van de vragen:
• Gebiedsvisie Diesdonk: op pagina 33 is te lezen dat we die gaan maken.
• NWC verbouwing: de financiering is bijna rond en de wethouder hoopt dat NWC
snel aan de slag kan gaan.
• Financiële consequenties BMV’s: de wethouder verwijst naar de pagina’s 5153 van de programmabegroting 2012.
• Centrummanagement: de organisatie hiervan is nieuw. In het voorjaar is informatie verstrekt over de financiën. Verder is er een eerste verslag ontvangen
over de voortgang van de genomen acties (bijv. centrumstewards, kerstevenement, veilig ondernemen keurmerk etc.) en is er een beleidsplan ontvangen. Het
college zou hen graag de ruimte geven om dit verder uit te werken en te laten
zien wat het oplevert. Indien er minder middelen beschikbaar zouden zijn dan
kan ook gekeken worden naar een andere dekking, bijvoorbeeld het invoeren van
reclamebelasting. Het komend voorjaar wil hij hierover met het centrummanagement in gesprek. Ze geeft daarmee invulling aan de signalen bij de voorjaarsnota uit de raad om de bijdrage structureel lager te maken dan de huidige
€ 24.000. Het centrummanagement is aarzelend gestart maar heeft er ondertussen meer vaart in.
• Schoolzwemmen: de gemeente wil bewegingsonderwijs in stand houden. Indien
er niet voldoende capaciteit in de gymzalen is, dan mag dat niet ten koste van de
bewegingsonderwijs. Ze moeten dan bijvoorbeeld kunnen blijven zwemmen. Wel
moet de beoogde bezuiniging dan vervangen worden door een andere binnen het
taakveld. Daar zijn al ideeën over.
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Risicomanagement (schema pag. 64): hij denkt dat het niet te optimistisch is.
In de commissie AZC is gesproken over een risico over een uitkering van het Rijk
uit 2009 (een SISA regeling). Deze gaan we niet mislopen. Het terugdringen van
risico’s, is als een project ingepland in de jaarplannen voor volgend jaar. Hier zal
dus de nodige aandacht aan geschonken worden.

Wethouder Martens:
• Rotonde Dijkstraat/Molenstraat: bij de inventarisatie tijdens het opstellen
van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) bleek toen dat veel
mensen die plek een onveilige situatie vinden. Dit project zit niet in de begroting
2012. Het is wellicht verstandig om dit mee te nemen in de scenariodiscussie.
• Molenplein: het college geeft niet onnodig geld hiervoor uit. Er wordt eerst een
plan gemaakt, de belanghebbenden worden betrokken, daarna wordt het plan
uitgevoerd. Hoe minder geld hiervoor nodig is, hoe beter.
• Nieuwe natuur- en landschapselementen: het Rijk doet minder op dit gebied, wij doen meer. Het budget hiervoor wordt verkregen zodra er Ruimte voor
Ruimte kavels verkocht worden. Dan ontvangen we geld via de provincie
(€ 125.000 euro per verkochte RvR kavel). Dit geld komt dus niet uit de eigen
begroting.
De fractie PGA/PvdA wil graag weten hoe het zit met het krediet wat is verkregen
van de provincie voor de aanleg en het onderhoud van de ecologische verbindingszone (EVZ) Astense Aa. In de begroting 2012 vindt ze daar namelijk niets van terug.
Wethouder Martens bevestigt dat dit geld nog steeds hiervoor is gereserveerd. Er
zijn ook een aantal verplichtingen die van dit budget betaald moeten worden. De
provincie heeft 100% subsidie toegezegd voor dit project. Er is nog wel structureel
geld nodig voor beheer en onderhoud. Ook zal er een droge EVZ in de Peel aangelegd worden, wat de gemeente niets kost van de eigen begroting. De financiering
gebeurt via subsidie en opbrengst uit grondaankoop. Er gebeurt dus van alles, maar
niet met het gewone geld uit de begroting.
Hij vervolgt de beantwoording van de vragen:
• Onderhoud groen: in de kerntakendiscussie is flink gekort op het budget voor
onderhoud van groen. Geplande aanleg van hagen in projecten is duur. Misschien
kunnen deze soms vervangen worden door goedkopere beplanting waar mogelijk.
• Startersbeleid en motie M3: de wethouder is verbaasd over deze motie. Bij
project Loverbosch zijn reeds afspraken gemaakt dat we soepel om gaan met bepaalde eisen waar dat mogelijk is. Dat is wellicht nog niet helemaal duidelijk gecommuniceerd. Dan moeten we dat snel duidelijk maken.
• Sociale huurwoningen: het is lastig om te voldoen aan de prognose voor deze
woningen zoals die is opgenomen in de Woonvisie. Er is voldoende voorraad in
deze categorie. Het college heeft hier ook een zwaar hoofd in dat we dat de komende tijd gaan halen.
• Minder scholen: het college is hierover in overleg met de schoolbesturen. Het is
belangrijk om hier tijdig over te gaan praten, omdat de huidige prognoses van de
leerlingaantallen een daling laten zien.
• Projecten Emmastraat, Burg. Wijnenstraat e.a.: deze staan ook in het GVVP.
De bocht bij de kerk zou wel moeten worden uitgevoerd, dat is namelijk onderdeel van de centrumring. Het project Emmastraat zou je in de scenario discussie
mee kunnen nemen (tenzij noodzakelijk i.v.m. de riolering). Het project Heerbaan moet echt uitgevoerd worden, anders is het over een aantal jaren een
zandweg.
• Koningsplein: hier wordt nu tijdelijk geparkeerd. I.v.m. project de Wit is de
parkeerbehoefte er weer. De vraag of in de toekomst ook moet worden geparkeerd op het Koningsplein hangt af van de discussie rondom het centrumplan.
• Openbare verlichtingsplan: hier is een misverstand. Er is niets veranderd, niet
aan de financiën en niet aan het beleid. In de commissie is dit plan vol lof ont-
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vangen. Het budget van € 120.000 zat al in de begroting, er is geen extra budget
gevraagd voor 2012.
Kwijtschelding afvalinzameling: er is een regeling, die passen we toe. Als de
raad vindt dat die anders moet, dan kan men dit op de agenda zetten.

Wethouder Huijsmans:
• Bloemenwijk: de motie M1 van Algemeen Belang verwijst naar het genomen
raadsbesluit van 4 juli 2011. Met Prodas is momenteel nog overleg over met name het bouwheerschap, het juridische eigendom en de levensduur verlengende
maatregelen voor de huidige school. Het college kan de strekking van de motie
ondersteunen. Ze hoopt ook op het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst voor 1 december 2011, samen met Bergopwaarts en Prodas. Hij citeert
uit de biedingsbrief van BOW: “kale huurprijs van € 270.000 per jaar, prijspeil bij
oplevering, vrij van BTW”; “aankoopprijs BOW € 750.000 kosten koper”, dus inclusief overdrachtsbelasting. Er zijn geen problemen op dit gebied. BTW is een
lastige kwestie, het is zaak dat de gemeente hier goed op blijft letten in de verdere uitwerking. De fractie VVD maakt zich zorgen over de huidige Beiaard. Er is
momenteel volop overleg met Starlights, het college is met hen in een vergevorderd stadium over gebruik van de Beiaard. Starlights kan dan ook eventueel een
nieuwe huurder in de nieuwe BMV zijn.
• Samsara: de opmerking om “niet zomaar iets weg te gooien voordat je iets
nieuws hebt”, heeft het college zich ter harte genomen. Ze is met ONIS in overleg, ook hier in een vergevorderd stadium, om via de bestaande middelen van
het Centrum voor Jeugd en Gezin hier iets in te betekenen. Een oplossing voor
een overgangsperiode voor twee jaar lijkt dus in zicht. Daarna zou de structurele
oplossing moeten komen vanuit de transitie Jeugdzorg. In het kader van dat onderwerp wordt naar alle accommodaties op het gebied van jeugd en jongerenwerk gekeken.
• Maatschappelijke voorzieningen: de fractie D66-HvA zegt onterecht dat het
college voorbij gaat aan afspraken. Er zijn besluiten over genomen die onder andere via de kerntakendiscussie door de raad zijn genomen. Dit heeft consequenties voor bijv. ONIS, o.a. op het gebied van personeel. Dit brengt dus ook frictiekosten met zich mee. Hier is al over gesproken in de commissie Burgers. ONIS
heeft afspraken met de gemeente gemaakt om in 2012 al te kijken naar bezuinigingen die ingaan per 1 januari 2013. Het WMO beleidsplan 2013-2016, wat binnenkort in de raad komt, is heel belangrijk hierin. Dat geldt ook voor de WWNV
en de transitie van de Jeugdzorg.
• Pinkeltje: is al opgelost en gemeld via een memo.
• Werkplein: het onderwerp WWNV lossen we niet in ons eentje op, regionaal samenwerken is heel belangrijk de komende tijd. De motie M2 van het CDA benadrukt waar we al mee bezig zijn.
• Sociaal medische indicatie kinderopvang: in 2004 is in de raad deze verordening vastgesteld. In de praktijk gaat het vooral om mensen in de bijstand die
hier gebruik van maken. Er is daarbij een inkomensafhankelijkheid ingebouwd. In
de praktijk komt het bijna niet voor.
• BMV Heusden: dit project loopt voortvarend. Het grondwerk gaat beginnen, begin januari start de bouw, november volgend jaar is de BMV klaar, alles conform
de begroting. Dit project geeft nieuw elan in Heusden.
Burgemeester Beenakker:
• Deregulering: op dit gebied zijn diverse stappen gezet, onder andere door vereenvoudiging in de regels van de APV, evenementen, horeca en WABO. De consequentie van deregulering is wel meer druk op handhaving.
• Handhaving: dit gaan we niet minder doen. Integendeel, er is een incidenteel
bedrag opgenomen om budget erbij te hebben. De capaciteit is een knelpunt. Bij
de scenariodiscussie zullen we moeten kijken naar het ambitieniveau. En verder
is het goed om een benchmark te doen met andere gemeenten.
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Secundaire arbeidsvoorwaarden: in het kader van harmonisatie met Someren
loopt er een onderzoek. Vooruitlopend hierop is al een bedrag opgenomen in de
begroting.
Papierloos werken: voorwaarde hiervoor is het invoeren van DMS (Document
Management Systeem). Hier zijn we druk mee bezig in samenwerking met Someren. Daarna kan er meer papierloos.
Dorps- en wijkraden: hier zijn terecht opmerkingen over. In de commissie AZC
is reeds mondeling stil gestaan bij dit onderwerp en is er een memo over verstrekt. De insteek van het college is besproken met de dorps- en wijkraden. Er is
een bezuinigingsopgave, die is bevestigd in de voorjaarsnota. Ook BOW heeft bezuinigd. Er is in de praktijk veel thema gerichte participatie. Nogal wat zaken zijn
verschoven naar platforms en projecten. Ook zit er onderling veel verschil tussen
de aanpak bij de diverse dorps- en wijkraden. De dorpsraden voldoen nog heel
aardig aan het convenant zoals dat is opgesteld. Bij de wijkraden is dat niet het
geval. Het voorstel is om de wijkraden (Oost veel activiteiten, Noord en West
minder, Centrum zuid betrokken bij centrumontwikkeling) een erkenning subsidie
te geven (basissubsidie). Hiervoor wordt een nieuw convenant met de wijkraad
gemaakt en een prestatieafspraak gemaakt hoe men participeert. De financiering
is dan op basis van projectsubsidie. Dit past bij de beperkte beschikbare middelen en bij de praktijk. In de commissie zal hier nog uitgebreider over gesproken
worden.

De fractie VVD heeft hier een onbestemd gevoel bij. Het budget wat de raad heeft
verstrekt is vastgesteld voor de zes dorps- en wijkraden. Dit budget wordt nu heel
anders verdeeld, wat haar niet helemaal terecht lijkt.
Burgemeester Beenakker geeft aan dat de dorpsraden heel anders functioneren, zij
hebben een eigen identiteit en een duidelijke belangenvertegenwoordiging. Bij de
wijkraden is veel meer sprake van inzet per thema, gerelateerd aan projecten in de
wijk. Als je het bedrag over iedereen verdeelt dan krijgt iedereen te weinig. De burgemeester heeft met alle dorps- en wijkraden een gesprek gehad. Zij kunnen allemaal leven met de insteek.
De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten en heropent die vervolgens.
Tweede termijn
De fractie Algemeen Belang gaat akkoord met de begroting 2012. We zullen scherp
moeten blijven om ervoor te zorgen dat het Asten met de mooie voorzieningen voor
de toekomst op peil gehouden kan worden.
De bouwgronden die we hebben liggen is een belangrijk onderwerp. We moeten onderzoeken wat we met de gronden kunnen doen, bijv. een paar burgerinitiatieven in
Heusden.
De fractie wil de motie M1 graag in stemming brengen. Het gaat om het kind, om het
onderwijs, en de realisatie van de BMV in de Bloemenwijk staat voorop. Als gemeenteraad is het belangrijk om dat signaal af te geven.
De fractie VVD zal het onderwerp met betrekking tot de hondenbelasting blijven volgen.
De antwoorden van het college over de rotonde Dijkstraat / Molenstraat en Molenplein waren bevredigend. Dat geldt ook voor het hockeyveld.
Ze heeft echter geen antwoord gehad op het gevraagde overzicht van de personeelsformatie. De motie M3 over soepele regels voor starters vindt ze prima, het is ook
goed om te horen dat de wethouder hier al zoveel aandacht voor heeft.
De begroting 2012 krijgt de steun van de fractie. Met de meerjarenraming heeft ze
nog wel problemen. Ze kan niet akkoord gaan met het tekort wat er nu staat. De
scenario discussie zal hier een antwoord in moeten gaan vinden.
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De voorzitter zegt toe het gevraagde formatie overzicht aan te leveren.
Over de meerjarenbegroting bevestigt de voorzitter dat we het tekort moeten gaan
oplossen via de scenariodiscussie. Het vaststellen van de meerjarenbegroting heeft
een ander karakter dan het vaststellen van de begroting 2012. We stellen dus niet
vast dat we een meerjarig tekort accepteren.
De fractie D66-HvA gaat ook akkoord met de begroting 2012, meerjarig neemt ze
op dit moment geen genoegen met het tekort. De motie M3 met betrekking tot het
begrip starter is tijdens de schorsing tekstueel aangepast. Ze trekt daarom motie M3
in en dient twee nieuwe moties in: M4 en M5.
Motie M4 11.11.03, fractie D66/HvA:
De raad van de gemeente Asten in vergadering bijeen d.d. 8 november 2011.
Onderwerp: begroting 2012 onderdeel Ruimtelijke ordening, definiëren begrip Starter bij huur en koop sociale woningen.
De raad,
gehoord de beraadslaging,
•
•
•
•
•
•

Overwegende dat de doorstroming bij goedkope huurwoningen beperkt is (zie het
wekelijks aanbod van Bergopwaarts).
De bouw van sociale huur- en koopwoningen achter blijft (60 woningen niet gerealiseerd).
De woningbouwmonitor 2010-2020 aangeeft dat de komende jaren het aandeel
sociale woningen 25% bedraagt.
Dit beduidend lager is dan de gemeentelijke doelstelling van 37%.
Een starter nu minimaal 3 jaar thuis moet wonen.
Menig starter wordt uitgesloten.

Verzoekt het college het begrip starter minder stringent vast te leggen zodat de woningmarkt in Asten een positieve stimulans krijgt.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door het lid H.L.M. Span (D66/HvA).

Motie M5 11.11.03, fractie D66/HvA:
De raad van de gemeente Asten in vergadering bijeen d.d. 8 november 2011.
Onderwerp: begroting 2012 onderdeel Ruimtelijke ordening.
De raad,
gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat de woningbouw in Asten stagneert:
• De gemeentelijke taakstelling niet wordt gehaald.
• De bindingsregel om minimaal 16 jaar in de gemeente Asten te wonen om bouwgrond te mogen kopen niet meer van deze tijd is.
• Een bindingsregel leidt tot stagnatie op de woningmarkt.
Verzoekt het college de regels om bouwgrond te mogen kopen op een zodanige wijze
aan te passen dat iedere burger bouwgrond kan kopen ongeacht zijn of haar binding
conform het beleid in naburige gemeenten.
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En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door het lid H.L.M. Span (D66/HvA).
____________________________________________________________

De fractie Leefbaar Asten was van plan om een motie in te dienen met betrekking
tot het centrummanagement maar doet dat niet. Ze heeft vertrouwen hierin na de
reactie van de wethouder. De fractie ondersteunt de motie M1 van Algemeen Belang.
Ze hoopt dat men op korte termijn voortvarend aan de slag kan in belang van de
bewoners van de Bloemenwijk. In de motie M1 staan twee verschillende data met
betrekking tot de intentie overeenkomst. Dat is niet juist.
In het belang van de hockeyclub (en het budget van de gemeente) hoopt ze op korte
termijn op een oplossing voor het hockeyveld. Er moet wel een tijdspad uitgezet
worden, niet tot in het oneindige blijven behandelen van dat veld. Ook moeten er
goede afspraken worden gemaakt met de onderhoudsfirma.
Secundaire arbeidsvoorwaarden: ze is tevreden met de toezegging dat hieraan wordt
gewerkt in overleg met Someren.
Samsara: ze is blij met de oplossing voor de komende twee jaar in overleg met ONIS.
Wijkraden: in eerste termijn is ze hier al duidelijk in geweest.
Met betrekking tot de motie M2 van de fractie CDA over de werkgeversbenadering:
hier wordt ook regionaal al op ingezet.
De motie M4 van de fractie D66-HvA ondersteunt ze. Voor M5 wil ze nog even de beantwoording van de wethouder afwachten.
De meeste vragen van de fractie PGA/PvdA zijn afdoende beantwoord. De oplossing
voor Samsara is mooi. Met betrekking tot parkeren Koningsplein en de bocht bij de
kerk daar is de fractie het niet mee eens. Maar dat heeft geen effect op de begroting
2012.
De beantwoording over het budget van de openbare verlichting is onduidelijk. De
uitgaven hiervoor lopen op. De fractie wil weten wanneer dit in de raad komt, zodat
er tijdens die vergadering een besluit over kan worden genomen.
De wethouder is positief over de ontvangst van de regeling (pagina 64). De kans dat
we het geld krijgen is vrij groot, maar waarom is er geen bezwaar gemaakt?
Molenplein: kan de schaatsbaan overeind blijven in de inrichting?
Pinkeltje: dit is behandeld in de commissie, in het besluit is niets veranderd. Stellen
we dan toch vast dat de bezuiniging doorgaat? Want dan klopt ons besluit niet.
Met de moties M2 van het CDA en M4/M5 van D66-HvA is ze het eens. Ze kan niet
instemmen met motie M1: de wet legt dit neer bij het schoolbestuur, een overeenkomst sluit je vrijwillig.
Samenvattend, na nog een paar antwoorden van de wethouder, is ze akkoord met
de begroting 2012. Voor de meerjarenraming heeft ze dezelfde opmerkingen als de
fracties VVD en D66-HvA.
De fractie CDA heeft antwoorden gekregen op haar vragen in eerste termijn. Haar
conclusie is: hoe kritischer we met het geld om moeten gaan, hoe beter we het beleid formuleren. Er wordt constructief meegedacht. Dat zijn goede uitgangspunten
voor een succesvol scenario denken.
Het onderwerp papierloos werken mag wat betreft de fractie nog sneller. Ze blijft dit
volgen.
Motie M1 beschouwt ze als een motie met een moreel appél, het is geen juridische
tekst. Met een dergelijke oproep is de fractie het eens, de kinderen zijn de winnaar.
De fractie handhaaft motie M2. Het woord “nadrukkelijker” vervalt in de motie.
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Ze is het eens met motie M4, over motie M5 heeft ze nog een vraag. Hoe wordt “beleid naburige gemeenten” uitgelegd? Als het om het onderwerp “toewijzing” gaat,
dan heeft ze er geen moeite mee. Dit graag nog verduidelijken.
Wethouder Van Bussel:
• Het bedrag van de regeling (SISA) (pagina 64) krijgen we. Er is bij ons een foutje
gemaakt, maar het is niet nodig om bezwaar te maken. Het artikel wat de fractie
PGA/PvdA noemt uit het Binnenlands bestuur en het praktijkvoorbeeld van een
buurgemeente, zal de wethouder bij dit onderwerp betrekken.
• Hockeyveld: natuurlijk moeten we niet tot in den treure onderhoud gaan doen. Er
moeten scherpe afspraken worden gemaakt over het onderhoud. Dat gaan we
doen. Dit onderwerp is een kostbare aangelegenheid. In de begroting op pagina
44 is te lezen hoe we omgaan met de afschrijvingspost.
Wethouder Martens:
• Motie M5: de laatste paar woorden zijn niet SMART. Wat zijn de naburige gemeenten en wat is hun beleid?
De fractie D66-HvA geeft aan de motie tekstueel te veranderen door het tweede
deel van de zin weg te laten. Dus achter “binding” komt een punt.
Wethouder Martens:
• Het openbaar verlichtingsplan komt in de commissie Ruimte van november en in
de raad van december 2011.
• Schaatsbaan op het Molenplein: dat hangt af van de gesprekken met de bewoners. De wethouder verwacht dat men de mogelijkheid voor de schaatsbaan wil
handhaven in het nieuwe ontwerp.
Wethouder Huijsmans:
• Pinkeltje, middelen professioneel peuterspeelzaal werk: dat zijn middelen die
vanaf 2010 worden toegekend. Uit eigen middelen is er al eerder budget vrijgemaakt. De jaarschijf 2012 welzijn / zorg gaat op deze manier door. Een deel van
het budget wordt bij Pommeltje ingezet (gaat t.z.t. verder onder de vlag van Pinkeltje), het resterende deel van dat budget kan ingezet worden om het probleem
bij Pinkeltje op te lossen. Er is derhalve geen budget technisch probleem.
De voorzitter stelt voor over te gaan tot de besluitvorming.
Voorstel is als volgt te besluiten:
Vaststellen begroting 2012
Meerjarenbegroting voor kennisgeving aan te nemen. In 2012 wordt meerjarig dekking gevonden voor het tekort. Het tekort wordt dus niet geaccepteerd.
Stemming begroting 2012 vaststellen + subsidieprogramma welzijn/zorg vaststellen
(meerjarenraming wordt voor kennisgeving aangenomen)
F.A.A.M. van de Kerkhof
Voor
J.P.E. Bankers
Voor
F.G.A. Hurkmans
Voor
P.W.J.M. van de Ven-Schriks
Voor
P.P.M. Bakens
Voor
J. Bazuin
Voor
A.W. van Egmond
Voor
H.L.M. Span
Voor
P.M.H. Berkers-Lemmen
Voor
P.A.J.M. Berkers-Coolen
Voor
M.J.H. Vankan
Voor
M.A.T.M. van den Boomen
Voor
J.G. Janssen
Voor
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M.J.M. van de Ven-Meulendijks
Voor
A.H.H. Beniers
Voor
P.M. Rijkers
Voor
J.G. Leenders
Voor
Het voorstel is unaniem aangenomen met 17 stemmen voor.
Stemming motie M1 Algemeen Belang, met de opmerking dat de datum van 22 oktober 2011 in de laatste regel moet zijn 22 oktober 2010)
De fracties VVD, PGA/PvdA en D66-HvA geven middels een stemverklaring aan
dat zij ook geen onnodige vertraging in het project willen, maar dat ze niet op de
stoel van de wetgever willen gaan zitten.
F.A.A.M. van de Kerkhof
J.P.E. Bankers
F.G.A. Hurkmans
P.W.J.M. van de Ven-Schriks
P.P.M. Bakens
J. Bazuin
A.W. van Egmond
H.L.M. Span
P.M.H. Berkers-Lemmen
P.A.J.M. Berkers-Coolen
M.J.H. Vankan
M.A.T.M. van den Boomen
J.G. Janssen
M.J.M. van de Ven-Meulendijks
A.H.H. Beniers
P.M. Rijkers
J.G. Leenders
De motie M1 is aangenomen met 10

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Tegen
Tegen
Tegen
Tegen
Voor
Voor
Voor
Tegen
Tegen
Tegen
Voor
Voor
stemmen voor en 7 stemmen tegen.

Stemming motie M2 CDA (het woord “nadrukkelijker” wordt geschrapt)
De motie M2 wordt met algemene stemmen aangenomen.
Stemming motie M4 D66-HvA
De motie M4 wordt met algemene stemmen aangenomen.
Stemming motie M5 D66-HvA (het laatste deel van de laatste zin wordt weggehaald, er komt een punt achter “binding”)
De motie M5 wordt met algemene stemmen aangenomen.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Voor verslag,
de griffier
ir. C.W.J.B. Verborg

dict: MF
typ : NO11
coll:

