VERSLAG
van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten, gehouden op
dinsdag 5 november 2013, om 17.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

-----

Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De griffier
De notulist

burgemeester H.G. Vos
P.M. Rijkers, J.G. Leenders, F.A.A.M. van de Kerkhof, J.P.E. Bankers, F.G.A. Hurkmans (later), P.P.M. Bakens, P.W.J.M. van de
Ven–Schriks, 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, N. Hagelaar-Koppens,
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
M.B.W. van Erp-Sonnemans
M.J.C. Feijen-Lamberts

Afwezig is:

--

De genodigden

----Agenda
13.11.01
13.11.02

Vaststellen agenda
Begroting 2014, het subsidieprogramma Welzijn/Zorg en het subsidieprogramma Toerisme en Recreatie 2014-2016

De voorzitter opent de vergadering. Bij lot wordt bepaald dat de beraadslagingen
en eventuele hoofdelijke stemmingen zullen aanvangen bij het lid Van den Boomen
van de fractie Leefbaar Asten.

Agendanummer 13.11.01 Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Agendanummer 13.11.02 Begroting 2014, het subsidieprogramma Welzijn/Zorg en het subsidieprogramma Toerisme en
Recreatie 2014-2016
De voorzitter geeft het woord aan de fractievoorzitters voor de algemene beschouwingen in eerste termijn. De voorzitter vraagt hierbij om eventuele moties en amendementen aan te kondigen in eerste termijn en in te dienen in tweede termijn.

Fractie Leefbaar Asten
De begroting 2014 is de laatste begroting die door dit zittende college wordt aangeboden. De afgelopen jaren hebben zich gekenmerkt door een ongekende recessie.
Dat heeft zijn weerslag gehad op de begroting van onze gemeente. Ook de komende
jaren zullen we hiervan de gevolgen nog ondervinden.
Terugkijkend kunnen we vaststellen dat we het in Asten nog niet zo slecht hebben
gedaan, mede ook door de bezuinigingsoperaties zoals de kerntakendiscussie en de
scenario-ontwikkeling welke hieraan hebben bijgedragen.
Daarnaast heeft de gemeente voorzichtig geopereerd en geen risico’s genomen.
De begroting die voor 2014 wordt aangenomen is wederom sluitend, maar het meerjarenperspectief laat een negatieve ontwikkeling zien.
De effecten van de meicirculaire zijn meegenomen in deze begroting, maar de effecten van de septembercirculaire en het herfstakkoord wat dit kabinet heeft afgesloten
nog niet. Hoewel hierover nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden,
zullen de ombuigingen en de doorwerking hiervan naar het provinciefonds en gemeentefonds een negatieve uitwerking hebben voor de toekomst.
Gevreesd moet worden dat door verminderde Rijksinkomsten de meerjarenbegroting
flink oplopende tekorten laat zien. In 2017 mogelijk meer dan zelfs 1.5 miljoen euro.
Een sluitende begroting presenteren in deze tijd en prognoses maken over de komende jaren is geen sinecure. Veel taken worden vanuit het Rijk overgeheveld met
budgetten die aanzienlijk minder zijn, of met budgetten die op dit moment nog onvoldoende bekend zijn. Met het overhevelen van bepaalde taken naar de gemeenten
is op zich niets mis, maar lever hierbij dan wel passende budgetten zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Bovenstaande maakt duidelijk dat we in 2014 en verder opnieuw maatregelen moeten nemen om de tekorten vanaf 2015 om te buigen.
Het wordt steeds lastiger een sluitende meerjarenbegroting te presenteren.
Een tweede bezuinigingsronde is daarom onontkoombaar. Dit is de harde kant.
Voorzitter, laat ik nu tijdens deze beschouwing ook eens inzoomen op de omstandigheden waarbinnen de financiële huishouding van de gemeente tot stand wordt gebracht, de andere kant.
Kenmerkend voor de afgelopen periode is het rustige politieke klimaat geweest waarin gewerkt is en veel tot stand is gekomen.
Leefbaar Asten heeft de afgelopen 9 jaar deel uitgemaakt van twee coalities. Wij zijn
er trots op dat we een belangrijke bijdrage hebben kunnen leveren aan datgene wat
er is gerealiseerd. Dat is niet gering…
De multifunctionele accommodaties in Heusden en Ommel zijn gebouwd, zeer belangrijke projecten voor de leefbaarheid van de beide kernen.
Er is een fietspad aangelegd langs de Gezandebaan, waardoor deze weg voor fietsers
en toeristen veiliger is geworden. Volgend jaar start de aanleg van een fietspad langs
de Meijelseweg.
De industriegebieden Molenakkers en ‘t Hoogvelt zijn of worden opgeknapt. De voorbereidingen voor een nieuw industrieterrein aan de Stegen zijn in volle gang.
Dankzij de centrumvisie hebben in het centrum van Asten belangrijke ontwikkelingen
plaatsgevonden zoals o.a. de bouw van de nieuwe Midas en Gitsels.
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Deze week starten we met de inrichting van onze huiskamer, het centrum waar het
straks goed en gezellig verblijven is. Wij zijn er van overtuigd dat ons centrum regionaal uitstraling gaat krijgen. De fractie vraagt in dat kader aan het college hoe het
zit met de plannen rondom de waterpartij in het centrum.
Ook op sportgebied is het nodige gebeurd. De Schop is gerenoveerd. De diverse
veldsportverenigingen hebben niet stil gezeten. Ook daar is of wordt veel gerealiseerd m.b.t. de huidige accommodaties. De verdere privatisering en het verbeteren
van de sportgebouwen van Klimop, Oympia Boys en HCAS zijn belangrijke ontwikkelingen voor de toekomst.
We mogen concluderen dat de voorzieningen in Asten op een gewenst niveau zijn.
Dat alles met gelukkig nog relatief lage lokale lasten voor de inwoners en bedrijven.
In de komende jaren moeten we dit zoveel mogelijk zien te behouden.
Het zal van iedereen veel inspanningen vragen om het minimaal gewenste niveau te
borgen.
Ook op sociaal-cultureel terrein hebben we niet stil gezeten. Denk daarbij o.a. aan
het museum, ontwikkelingen in het jeugddomein, de invoering van de wet werk en
bijstand en de WMO.
Helaas hebben we het project Bloemenwijk niet kunnen afronden zoals wij dit hadden gewild. Leefbaar Asten vindt het belangrijk dat de bewoners van de Bloemenwijk hun betrokkenheid bij dit plan verzilverd gaan zien en dit moet zeker tot uiting
komen in het openbare gebied. Wij hopen dat basisschool Deken van Hout snel haar
plannen gaat realiseren.
Voorzitter, we zijn in onze opsomming lang niet compleet geweest. We zouden nog
wel even door kunnen gaan. Laten we echter een overstapje maken naar een ander
thema; Samenwerken, het credo van deze tijd.
De samenwerking met Someren heeft ons helaas niet gebracht wat wij er van verwachtten. Er is veel energie gestoken in dit proces.
Leefbaar Asten betreurt het dat dit niet tot een succes heeft geleid. Dit heeft grote
gevolgen gehad voor de totstandkoming van deze begroting.
Onder het motto “een goede buur is beter dan een verre vriend” vindt Leefbaar Asten dat er blijvend geïnvesteerd moet worden in deze samenwerking daar waar zich
dit voordoet.
Het borgen van hoogstaande voorzieningen in een verzorgingsgebied van 35.000 inwoners kan alleen gerealiseerd worden door gemeenschappelijke inspanningen.
Dit voorjaar heeft de raad zich uitgesproken over een nieuwe visie van samenwerken
namelijk:”Koersen op eigen kracht in netwerken”.
Asten kiest hierbij binnen een netwerk waarin gemeentes, maatschappelijke organisaties, gemeenschappelijke regelingen en andere overheden zitten steeds voor de
meest effectieve en efficiënte vorm.
Leidend hierin moet zijn het belang van de Astense burger. Dat moet tot uiting komen in zaken als Kostenreductie, Kwaliteit en verminderde Kwetsbaarheid.
De samenwerking tussen de zes Peelgemeenten in Peel 6.1 blijven we beoordelen op
de hierboven genoemde drie parameters.
Het is goed om te constateren dat in de begroting nog geen te verwachten voordelen
zijn opgenomen in tegenstelling tot menige buurgemeente die dat wel heeft gedaan.
Mogelijk moeten we zelfs rekening houden met kosten die in dit geval vaak vóór de
baten uit gaan.
Wettelijk worden we gedwongen bepaalde samenwerkingsvormen aan te gaan zoals
de omgevingsdienst en de regionalisatie van de brandweerzorg.
Helaas hebben we moeten constateren dat dit tot extra kosten leidt.
Een benadering op basis van de eerder genoemde drie K’s zou hier ook van toepassing moeten zijn. We vragen daarom aan het college zich tot het uiterste in te spannen om het tij alsnog te keren.
Onze fractie is er van overtuigd dat je met de toekomstige samenwerkingsvormen alleen de begroting niet sluitend gaat krijgen.
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We zullen er niet aan ontkomen om verder te bezuinigen. Ook zullen we niet ontkomen aan een beperkte verhoging van de lokale lasten.
We willen hierbij opmerken dat we wel onder het landelijke gemiddelde moeten blijven. De inkomens van burgers staan in deze tijd ook behoorlijk onder druk. De stijging van de gemeentelijke lasten dienen daarom zoveel mogelijk beperkt te blijven.
Leefbaar Asten kiest voor een realistische benadering van de begroting 2014 en verder. Hebben we dan geen nieuwe wensen voor de toekomst? Deze hebben we zeker,
maar we kiezen nu voor een terughoudende opstelling.
Wel maken we één uitzondering voor de aanleg of het doortrekken van een fietspad
aan de Floralaan aan de zijde van de Appelbuurt incl. het realiseren van een aansluiting naar het bestaande bedrijventerrein Nobis bij het politiebureau. Dit mede ook uit
oogpunt van veiligheid doordat fietsers en voetgangers via het bedrijventerrein dan
gemakkelijk en veilig het politiebureau en het Hotel aan de Nobisweg kunnen bereiken. Onze fractie heeft dit in commissieverband al aangekondigd en we stelden toen
ook vast dat andere fracties hier niet negatief tegenover stonden.
Financiering van dit fietspad moet o.i. te halen zijn uit meevallers die ontstaan bij
GVVP-projecten, deels uit de exploitatieopzet De Stegen en op basis van herprioritering. Wij dienen hiervoor een motie in en wij hopen dat deze gesteund wordt door de
andere fracties.
Wij stemmen in met het huidige C-niveau onderhoud wegen. Een lager niveau zal op
termijn leiden tot extra kosten. Wel vragen wij ons af of er geen differentiatie zou
kunnen plaatsvinden b.v. op plaatsen in het buitengebied, waardoor dit een bezuiniging zou kunnen opleveren.
De leefbaarheid in ons dorp en een gezonde leefomgeving is in hoge mate bepalend
voor het woongenot.
Leefbaar Asten maakt zich in toenemende mate zorgen over de leefomgeving in
Zuidoost-Brabant. In 2014 moeten alle veehouderijen voldoen aan de AMvB huisvesting veehouderijen. Volksgezondheid is een belang voor iedereen.
Economische groei is echter ook van wezenlijk belang. Het één hoeft het ander niet
te bijten. Initiatieven om de gezonde leefomgeving te verbeteren kunnen op onze
volledige instemming rekenen. Wij accepteren geen projecten die bedreigend zijn
voor de volksgezondheid.
De onlangs gepresenteerde bestuursopdracht gebiedsprofiel Heusden –Zuid over het
plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstofoverschrijding en onderzoek naar
geur is een goed voorbeeld van een dergelijk initiatief.
Met betrekking tot de plattelandsontwikkeling willen wij nog het volgende opmerken;
Het is bekend dat er in Asten een dassenpopulatie zit. Bij het ombouwen van het
voormalige “Ei van Ommel” zijn er faunapassages aangelegd. Aanvullend hierop dienen er nog rasters aangebracht te worden. Wij verzoeken het college om hier het
komend jaar aandacht aan te besteden. Dekking voor deze investering moet o.i.
plaatsvinden vanuit de gelden plattelandsontwikkeling.
Voorzitter, de toekomstige budgetten die beschikbaar zijn voor de inrichting van het
sociale domein beslaan ongeveer 50% van de gemeentelijke begroting. Dat is substantieel.
In de komende jaren gaat er veel veranderen op het gebied van: werk en inkomen,
jeugdzorg en in de ondersteuning en zorg in het dagelijkse leven. De regering heeft
aangekondigd hiervoor lagere budgetten beschikbaar te stellen dan tot nu toe om
deze veranderingen door te voeren.
Leefbaar Asten vindt dat de budgetten die één op één overgeheveld worden voor de
uitvoering van de diverse transformaties in het sociale domein hiervoor gereserveerd
en ingezet moeten worden.
Wij maken ons namelijk veel zorgen hoe we met beperktere budgetten die hiervoor
door het Rijk beschikbaar worden gesteld een verantwoord beleid kunnen voeren.
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Wij vinden dat lokale krachten optimaal gebundeld moeten worden. Zonder deze
bundeling kunnen we niet iedereen de ondersteuning bieden die hij of zij nodig heeft.
Een mooi voorbeeld van de bereidwilligheid om lokale kracht in te zetten is de KBO.
In een recent overleg wat onze fractie had met deze organisatie werd dit beeld ook
door hun herkend. Zoals door hun treffend verwoord; het toegroeien van de drie K’s;
kaarten, kienen en keuvelen naar de drie K’s; kwaliteit, kostenreductie en verminderen van de kwetsbaarheid, getuigt van een heldere visie.
De participatiemaatschappij, de kantelinggedachte impliceert een terugtrekkende
overheid, waarbij de zorg voor elkaar steeds meer op de voorgrond komt te staan.
Het inrichten van zo’n maatschappij doe je met z’n allen en in hoge mate dichtbij.
Iedereen doet er toe.
Voorzitter,
Samenvattend concluderen wij:
• Dat er een behoudend financieel beleid moet worden gevoerd, temeer omdat we
de echte gevolgen van de septembercirculaire en het herfstakkoord nog niet kennen.
• Dat er samenwerkingsvormen dienen te worden aangegaan en deze moeten worden beoordeeld op kwaliteit, kostenreductie en verminderde kwetsbaarheid.
• Dat wij projecten steunen in de agrarische sector, die de volksgezondheid niet in
gevaar brengen en wij dit kritisch blijven volgen.
• Dat de stijging van de lokale lasten onder het landelijke gemiddelde blijft.
• Dat mede uit oogpunt van veiligheid het fietspad aan de Floralaan wordt doorgetrokken en we hebben aangegeven hoe dit o.i gefinancierd kan worden. Wij dienen hiervoor een motie in.
• Dat differentiatie in het wegenonderhoud een bezuiniging kan opleveren en wij
dit onderbouwd willen zien.
• Dat we het college verzoeken het komend jaar aandacht te besteden aan de
plaatsing van rasters t.b.v. de faunapassages op het voormalige “Ei van Ommel”.
• Dat de budgetten die beschikbaar komen voor de transformaties in het sociale
domein alleen daarvoor worden ingezet.
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 deze begroting en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie PGA/PvdA
Voor ons ligt de begroting 2014. Wederom is het gelukt om deze sluitend te maken.
In deze begroting zien we opnieuw dat er gekozen wordt om een aantal nieuwe wensen op te nemen. Dit vinden wij geen probleem zolang we hier de financiële middelen maar voor hebben.
Zoals bij de voorjaarsnota al aangegeven vinden wij het van belang om het geld pas
uit te geven op het moment dat we dat ons kunnen permitteren. Geld uitgeven op
het moment dat dit daadwerkelijk voorhanden is.
Om ook in de toekomst een sluitende begroting te kunnen aanbieden zullen er opnieuw keuzes gemaakt moeten worden. Gedacht kan worden aan deregulering en het
afstoten van taken, zodat er bezuinigd kan worden op formatie. Subsidieregels opnieuw onder de loep nemen. Jaarlijkse verhoging van de toeristenbelasting. Beperken van het aantal wethouders en vermindering van het aantal vergaderingen voor
commissies en gemeenteraad.
Versobering van ons voorzieningenniveau heeft niet onze voorkeur en ook niet de
aantasting van onze leefomgeving. Uiteindelijk is de Reserve Eenmalige Bestedingen
toereikend om tot 2018 een sluitende begroting te realiseren. Dus voordat we onze
leefomgeving en aantrekkelijkheid voor de toerist gaan afbreken, zijn er voldoende
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mogelijkheden om zonder extra belastingdruk voorzieningen in stand te houden. We
moeten daarbij ook ophouden om onszelf problemen aan te praten. Per slot levert
het herfstakkoord weer een toevoeging op aan het gemeentefonds, welke nog niet in
deze begroting is verwerkt.
Wij willen overigens wel een uitgavenpatroon gekoppeld aan een lage lastendruk. Asten moet daarbij weer een plaats innemen bij de 50 gemeenten in Nederland met de
laagste lokale lasten. Daarvoor is het nodig dat de OZB met niet meer dan het inflatiepercentage wordt geïndexeerd en dus niet langer extra verhogingen, welke een
aanslag doen op inwoners, die in vele gevallen de crisis aan den lijve onder vinden.
Daar tegenover willen wij maximale toepassing van het profijtbeginsel. Diensten van
de gemeente dienen in beginsel kostendekkend te zijn.
Het kostendekkingspercentage van de leges is schrikbarend laag. Dat moet anders.
Daarnaast vinden we dat de gemeente veel meer moet uitgaan van het oprekken
van de levensduur van bestaande voorzieningen, zoals wegen, lichtmasten en rioleringen. Wij zien in de jaren 2013, 2014 en 2015 voorstellen in de orde van € 5 miljoen aan vervangingsinvesteringen in wegen en riolering, waarbij zonder problemen
de investeringen veel later kunnen, zonder risico’s voor de veiligheid. We laten hierbij het aanleggen van het fietspad langs de Meijelseweg buiten beschouwing, omdat
we ons vanwege de verkeersveiligheid daar altijd sterk voor hebben gemaakt.
Als het gaat om de gemeentelijke financiën dan verbazen we ons wel over het feit
dat de bijdrage vanuit de detailhandel aan handhaving van de blauwe zone is
geschrapt. Was die bijdrage niet gebaseerd op de afspraak geen parkeerbelasting in
te voeren? Waarom wordt hieraan niet meer bijgedragen door de detailhandel?
Decentralisaties en samenwerking:
In 2014 gaan we ons intensief bezig houden met de realisatie van de decentralisaties
in het sociale domein. Per 1 januari 2015 zijn de gemeente verantwoordelijk voor de
nieuwe WMO, jeugdzorg en participatiewet. Wij gaan in dit verband samenwerken
met 5 andere peelgemeenten en de ervaring leert ons tot op heden dat dit in eerste
instantie zeker geen voordeel op gaat leveren. Het is daarom goed dat hier niet direct een bedrag aan is gekoppeld welke we zouden moeten kunnen bezuinigen. Ook
op het gebied van andere samenwerkingen zien we de kosten enorm oplopen. De
veiligheidsregio en de omgevingsdienst kosten de gemeenschap in de komende jaren
veel extra geld. We vinden dat samenwerking zeker op termijn iets positiefs moet
opleveren en niet alleen maar meer administratie en formatie. In de begroting is een
bedrag opgenomen om de gemeentewerf te gaan verbouwen en uitbreiden. Dat heeft
te maken met de huisvesting van Somerense ambtenaren. Waarom komen deze kosten dan echter deels voor rekening van Asten en niet geheel voor rekening van de
gemeente Someren, die hier een flinke bezuiniging realiseert. Wij vinden het voorstel
met de ontbrekende onderbouwing onvoldoende doordacht om nu het gevraagde
krediet beschikbaar te stellen. Wij zien hiervoor graag een afzonderlijk voorstel met
de normale adviesrol voor de raadscommissie.
De gemeente wil bezuinigen op advertentiekosten. Wat ons betreft is dit prima.
Daarbij moet wel voldoende aandacht uitgaan naar de informatie aan onze burgers
Daarom vinden wij dat er op de gemeentepagina in het Peelbelang kort aandacht besteed moet blijven worden aan de locaties van aanvragen voor omgevingsvergunningen etc. met een verwijzing naar de site van de gemeente Asten. Op die site moet
vervolgens ook meer informatie komen over de inhoud van dergelijke aanvragen.
Het Centrummanagement vinden wij een zaak van de ondernemers en niet van de
gemeente. Indien de ondernemers het belangrijk vinden dat er in Asten een
Centrummanagement is dan dienen zij dit ook zelf financieel te regelen en blijkbaar
is daarvoor ook draagvlak te vinden als men maar voldoende stemmingen organiseert. Wij ondersteunen dan ook niet de invoering van een nieuwe reclamebelasting.
Door het invoeren van reclamebelasting wordt er extra werk gecreëerd en dat willen

-7verg. Raad
d.d. 05-11-2013
wij juist voorkomen. Bovendien levert dit ook weer extra administratieve lasten op
en we horen andere partijen toch ook roepen om meer efficiency en minder overheid. Bovendien zien we de extra kosten van de gemeente niet vergoed.
Voor de Schoolstraat-Heerbaan-Beatrixlaan wordt opnieuw extra € 415.000,= gevraagd. Wij kunnen daarmee op dit moment met de huidige onderbouwing niet instemmen. Wat ons betreft wordt dit project zo lang mogelijk uitgesteld. Aangezien
sprake is van volledige vervanging en nieuw aanleggen is hierbij ook geen sprake
van kapitaalsvernietiging bij het oprekken van de levensduur. Daarmee kan wel flink
in de uitgaven worden bespaard en er zijn straten, welke er slechter bij liggen, zoals
de Prins Bernhardstraat. Ook de investering in de aansluiting van het Koningsplein
op de Wilhelminastraat is weggegooid geld. Daarmee wordt bovendien doorgaand
verkeer het centrumgebied in geloodst. Wij willen op deze uitgave besparen.
Onderwijshuisvesting:
Uit de leerling prognose en ruimtebehoefteberekening blijkt dat we voorlopig nog
geen twee scholen kunnen sluiten. Samen met schoolbesturen kan worden bekeken
wat er haalbaar is de komende jaren en daarbij moet rekening gehouden worden
met keuzes van ouders. Als de ouders een school opgeven, dan willen wij ons daar
niet tegen verzetten. Dit betekent wel dat de bezuiniging van € 120.00,= voorlopig
niet gehaald gaat worden.
Bovendien krijgen we te maken met nieuwe investeringskosten voor het Varendonck
College. Daarmee dient tijdig rekening te worden gehouden.
Sportgebouwen:
Per 1 januari 2015 zijn alle sportgebouwen in eigendom overgedragen aan de betreffende sportverenigingen. In onze ogen een goede zaak die zeker haalbaar is en bij
de gemeente tot minder inzet van ambtenaren moet leiden.
Subsidieprogramma’s:
Volgend jaar zijn de nieuwe subsidieprogramma’s volledig geïmplementeerd, wij vinden het van belang dat we deze goed blijven volgen. Verenigingen en organisaties
worden gekort en wat dit voor hen betekent, zal in de toekomst blijken. Daarbij is
het nog onbekend in hoeverre er met de incidentele subsidies de WMO doelen behaald worden. Voor ons is het van belang dat we realistisch blijven met onze subsidies, niet over subsidiëren als dit niet nodig is, maar zeker ook niet subsidiëren waar
het niet noodzakelijk is.
De gemeente moet hierin wel een betrouwbare partner zijn en niet ieder jaar de
spelregels veranderen. Kosten en zowel maatschappelijk als financiële baten, moeten
hierin tegen elkaar afgewogen worden.
WMO decentralisatie AWBZ:
Per 2015 worden ook de functies begeleiden en persoonlijke verzorging, vanuit de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gedecentraliseerd naar de lokale
overheden. Deze worden ondergebracht bij de WMO. Om de WMO ook voor volgende
generaties betaalbaar te houden, zal een groter beroep moeten worden gedaan op
het sociale netwerk van cliënten. Om maatwerk/oplossingen in het huishouden van
cliënten te kunnen aanbieden, aan hen die niet zonder steun kunnen, zal inkomensafhankelijk een plan van aanpak moeten worden opgesteld. De PGA-PvdA onderkent
dat deugdelijke communicatie een voorwaarde is voor solidariteit in onze samenleving. Daarom pleiten wij voor een structurele communicatiestroom met het maatschappelijk veld. Het is van belang dat we een goed werkend lokaal netwerk hebben
tussen vrijwilligers- en professionele organisaties op het terrein van zorg en welzijn.
Een deel van de extra funding die we van het rijk krijgen voor de transities moet dus
besteed worden aan het ondersteunen van deze lokale vrijwillige basisvoorzieningen.
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Lokale heffingen:
De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende manieren om hun steentje bij te dragen aan een duurzame gemeente. Wij
ondersteunen de aanpak om burgers bij uitvoering te betrekken, maar willen niet dat
de gemeente zich aan haar verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte en leefomgeving onttrekt.
In onze huishoudens produceren we veel afval. Dit afval zit vol met bruikbare grondstoffen en daarom wil de PGA-PvdA de inwoners van Asten stimuleren hun afval te
recyclen. Indien men het afval scheidt betaald men minder. De vervuiler betaalt!
Naast scheiding en hergebruik is het nog belangrijker de hoeveelheid afval zo veel
mogelijk te beperken. Graag zien wij een plan om de hoeveelheid afval te beperken.
Wij zien in de begroting opgenomen dat er een scheiding wordt gemaakt tussen de
prijs die betaald dient te worden bij het aanbieden van de grijze container en de
groene container. Dit vinden wij een goede zaak! Wij vinden echter ook dat dit beloond moet worden middels een verlaging van de afvalstoffenheffing en niet dat dit
verrekend wordt met een verhoging van de OZB. Wel vragen wij aandacht voor het
monitoren van de effecten van de prijsdifferentiatie. Vervuild GFT-afval is immers
tweemaal zo duur als de kosten voor de inzameling en verwerking van restafval.
Volksgezondheid:
Asten en dan met name het gebied om Heusden heeft veel problemen met de aanwezigheid van grote hoeveelheden fijnstof. Volgens de rijksoverheid is er sprake van
een noodsituatie. De PGA-PvdA wil dat er intensief wordt samengewerkt in regionaal
verband om de grote concentraties aan fijnstof, in onder meer Heusden, terug te
brengen. De PGA-PvdA wil dat er geen medewerking wordt verleend aan bedrijfsontwikkelingen welke de fijnstof problemen doen toenemen. In samenwerking met de
provincie en Omgevingsdienst moet er aan gewerkt worden om de hoeveelheid fijnstof in de lucht te verminderen. Tevens dient er aandacht uit te gaan naar de effecten van de intensieve veehouderij op de volksgezondheid.
Wonen:
In 2014 worden er nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de woningbouwcorporaties Bergopwaarts en Wocom. De PGA-PvdA wil dat er meer betaalbare woningen
worden gerealiseerd, zowel voor huurders als voor (startende) kopers. Voor het
voorzien in de behoefte aan koopwoningen moet de gemeente alle beschikbare instrumenten inzetten.
Absolute prioriteit wordt gegeven aan de planvorming voor woningbouw in de wijk
Loverbos. Corporaties moeten middels prijsafspraken worden gestimuleerd om in Asten huurwoningen te bouwen.
Bij het opstellen van nieuwe prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties
wordt hier extra aandacht aan besteed. Dit kan door grondprijsverlaging en uitstel
van betaling tot het moment van bewoning.
Klimaatverandering:
Steeds vaker worden de effecten van klimaatverandering ervaren met grotere hoeveelheden regenwater in korte periodes. Een regenbui van 60 mm in een uur is geen
bijzonderheid meer. Kijkende naar ervaringen in de regio vragen wij om een plan
voor de aanpak van een hoosbui van 60 mm in één uur en van 120 mm regenval in
een etmaal. Waar doen zich dan de problemen voor en hoe pakken we dit aan? Is
dan openbare ruimte beschikbaar voor tijdelijke opvang van water van dergelijke
buien?
Eventuele moties en amendementen bespreekt de fractie in de pauze na de eerste
termijn.
Voorzitter tot zover onze eerste termijn.
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Fractie CDA
Bij de begrotingsbehandeling van de gemeente Asten geven wij als politieke partij aan, wat we voor de komende periode aan nieuw of gewijzigd beleid willen
uitvoeren of juist uitstellen. Voor het CDA staat voorop, dat de gemeente zorgvuldig
met het gemeenschapsgeld omspringt. Op die manier blijft de lastendruk laag voor
onze inwoners en bedrijven. Als we kijken naar de begroting dan zien we dat we voor
het jaar 2014 voldoende geld hebben en dat het in de volgende jaren er nog een tekort staat. Wij zullen dus zeer terughoudend met nieuwe wensen moeten omspringen en heel goed moeten nadenken waar we als gemeenschap geld aan uitgeven.
Ondanks de moeilijke economische tijd zijn belangrijke projecten gerealiseerd: nieuwe multifunctionele accommodaties zijn gebouwd in Heusden en Ommel, het industriegebied is opgeknapt, er komt een fietspad langs de Meijelseweg en de Markt in
Asten wordt vernieuwd. Dit geeft een impuls aan de leefbaarheid in ons dorp, de
economie en het toerisme. Het zijn in onze ogen verantwoorde uitgaven met het oog
op de toekomst / veiligheid.
Een lage lastendruk begint met het inrichten van een efficiënte en kostenbewuste
gemeente: niet in zeven sloten tegelijk willen lopen, geen dingen dubbel doen en
goed samenwerken met andere gemeenten. Daarnaast kunnen we meer bereiken tegen lagere kosten door met u samen te werken. Veel inwoners hebben bijvoorbeeld
een brief gekregen van de gemeente om te helpen in het onderhoud van groenstroken. Het CDA waardeert de inzet van die inwoners om bij te dragen aan een mooiere
gemeente. Een nieuwe manier van participeren in de samenleving, misschien in eerste instantie wat vreemd, maar voor de lange termijn absoluut de moeite waard om
vast te houden.
De zorg gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Met de overgang van taken
uit de AWBZ, Jeugdzorg en aan de onderkant van de arbeidsmarkt, wordt de gemeente belangrijker voor kwetsbare inwoners. Die taken willen we op de eerste
plaats oppakken door inwoners te vragen meer voor elkaar over te hebben. Als we
inwoners helpen, die ondersteuning nodig hebben bij bijvoorbeeld het halen van de
boodschappen, kleine huishoudelijke taken of 'gewoon' behoefte hebben aan gezelschap, kunnen we de kosten voor de zorg laag houden en de kwaliteit van zorg
goed. Op de tweede plaats is het goed, dat wij als gemeente Asten deze taken samen met andere gemeenten oppakken in de Peelsamenwerking 6.1. Als CDA blijven
wij dit proces goed volgen en indien gewenst bijsturen. Samenwerking moet leiden
tot minder kosten en betere zorg. Tot slot, willen wij werken aan een Astense samenleving, waarin de mensen die echt aangewezen zijn op zorg, ook de zorg krijgen
die ze verdienen.
In de begroting voor 2014 is een wijziging opgenomen, die voor u allemaal van belang is. Het gaat om een verschuiving van de kosten voor de groene en grijze afvalbakken. De grijze bak stijgt in prijs, maar daar staat een daling van de groene bak
tegenover. Het CDA kan zich in deze maatregel vinden, omdat we op die manier gezamenlijk een steentje bijdragen aan een beter milieu. Als we afval kunnen recyclen
of scheiden, dan moeten we dat doen.
Omdat de mogelijkheden voor nieuw beleid beperkt zijn wil het CDA op dit moment
geen nieuwe wensen indienen, echter als het financieel meezit in 2014 dan hebben
een extra inzet op de groenvoorziening en handhaving de hoogste prioriteit.
Naast netjes met het geld omgaan en het zoeken van samenwerking, vindt het CDA
het belangrijk, dat de (lokale) politiek een betrouwbare partner voor u is. In Den
Haag verandert de politiek bijna dagelijks. Het CDA kiest liever voor een stabiele
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koers: lage lasten voor onze inwoners, geen gekke dingen doen, maar zorgen dat
Asten-Heusden-Ommel een fijn dorp blijft om in te wonen, werken en te ontspannen.

Fractie Algemeen Belang
Algemeen Belang maakt sinds 2010 deel uit van de coalitie en is van mening dat zij
veel heeft kunnen realiseren van het verkiezingsprogramma. Algemeen Belang is ook
zeer tevreden over de samenwerking met de raad en vindt dat vele beslissingen in
goede harmonie genomen zijn.
Maar we staan nu weer voor een zware opgave om Asten financieel gezond de toekomst in te leiden. Een gemeente blijven waar wonen en leven fijn is en blijft ons
streven.
De begroting voor 2014 laat aan ons zien dat we vergeleken met andere gemeenten
financieel gezond zijn. Maar we kunnen niet ontkennen dat de begroting de komende
jaren onder druk komt te staan.
Dat we in 2014 maatregelen moeten gaan treffen om het tekort vanaf 2015 weg te
werken staat als een paal boven water. Algemeen Belang vindt het belangrijk dat we
toch blijven investeren in het wonen en welzijn van onze gemeente en we zullen dan
ook zeer creatief te werk moeten gaan.
Onze woonlasten blijven flink onder het landelijk gemiddelde. Dat vinden wij als Algemeen Belang zeer belangrijk. In de begroting 2014 zien wij een zeer beperkte lastenverhoging die deels veroorzaakt wordt door verplichte watertaken.
Helaas verminderen ook de subsidiemogelijkheden aan verenigingen en clubs. Een
vervelende maatregel die wij ook kunnen uitleggen als het delen van de pijn. Een
maatregel die - denken we - door betrokkenen begrepen en opgepakt wordt.
We zien dat het Astens huishoudboekje steeds meer onder druk komt te staan als
gevolg van minder geld vanuit het Rijk. De algemene uitkering van het rijk loopt met
veel te grote bedragen terug. Daarbij komen ook nog eens de landelijk tegenvallende
economische ontwikkelingen. Gelukkig hebben wij in onze gemeente levendige ondernemersverenigingen en als Algemeen Belang vinden wij dat wij de werkgelegenheid en bedrijvigheid moeten stimuleren door als gemeente snel en efficiënt ondersteuning te bieden bij uitbreidingen. Ook door ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. De kredieten voor herstructurering Molenakkers en ’t Hoogvelt zijn voor ons
dan ook geen probleem.
De samenwerking met andere Peelgemeenten moet financieel voordeel gaan opleveren maar mag niet gaan betekenen dat de dienstverlening van de gemeente wordt
uitgehold. De burger mag hier geen hinder van ondervinden. Efficiency en kostenbesparing is bij de samenwerking het belangrijkste.
Algemeen Belang vindt het prima dat projecten zoals het herinrichten van ons centrum, het onderhoud aan de wegen als Heerbaan en Palmstraat door kunnen gaan.
Ook het verbeteren en privatiseren van de sportgebouwen zoals Klimop, HCAS en
Olympia Boys vinden wij zeer belangrijk.
Door de financiële situatie is er inderdaad weinig ruimte voor nieuw beleid. Maar we
blijven gaan voor een goede invulling van de woon- en bouwbehoefte van onze gemeente. Acceptabele woonlasten en aantrekkelijk voorzieningen blijven we bewaken.
In vogelvlucht hierbij een korte reactie op de programma’s in de begroting;
1. Bestuur en Dienstverlening.
Verdere procesbeheersing, controleren van het eigen systeem om zaken sneller en eenvoudiger te kunnen aanpakken.
De nieuwe wijze van communicatie naar de burgers blijven monitoren zodat
iedereen van de benodigde informatie voorzien wordt. Maak ook gebruik van
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de diverse plekken waar ouderen bijeen komen want zij zijn vaak het meest
kwetsbaar als het gaat om goede informatie.
De nota Koersen op eigen kracht in netwerken is hierbij het uitgangspunt.
2. Openbare Orde en veiligheid.
Verdere uitvoering van het actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid. De bijdrage aan de Veiligheidsregio proberen te beïnvloeden. En t.a.v. het parkeerbeleid wil Algemeen Belang absoluut geen betaald parkeren in de gemeente
Asten.
3. Verkeer en Vervoer.
De onderhoudsprogramma’s zoals deze zijn opgenomen kunnen wij ondersteunen.
4. Economie en Recreatie.
Dit onderdeel is een belangrijk programma dat wij de komende jaren moeten
blijven stimuleren. Het nieuwe bedrijventerrein zo snel mogelijk zien te realiseren zodat we ondernemers tegemoet kunnen komen bij nieuwbouw- en uitbreidingsplannen. Hoogvelt en de Stegen moeten hoge prioriteit hebben (misschien kunnen we de klinkers van het Hoogvelt hergebruiken bij het oplossen
van de gevaarlijke parkeersituatie bij NWC-Klimop aan de ene kant en HCAS –
Museum aan de andere kant).
Met behulp van de VVV Asten, het museum en de toeristische ondernemers
moeten we Asten verder op de kaart zetten.
Wel willen we beter geïnformeerd worden over de ontwikkelingen (ook cijfermatig) bij het museum.
Het stimuleren van burgerparticipatie bij onderhoud openbare ruimte heeft zijn
start gehad en kan wellicht verder uitgebouwd worden. Het groen in onze gemeente koesteren we maar we moeten ook kritisch blijven dat het groen ook
soms voor ernstige overlast kan zorgen, daar waar blijkt dat bomen in de wijk
veel te groot worden en het woongenot aantast.
5. Ruimte en Wonen.
We hebben nog voldoende bouwgrond in voorraad om de woonbehoefte voor
de komende jaren te voorzien. Belangrijk is dat we gaan proberen dit vlot te
trekken maar niet door een grondpolitiek die haaks staat op eerder (financieel)
beleid.
Het opstellen van een gebiedsvisie voor Heusden zuid met betrekking tot het
milieuaspecten zoals fijnstof is gestart. Belangrijk hierbij is inderdaad dat dit
gebeurt in goede samenspraak met alle betrokken partijen.
6. Jeugd en Onderwijs.
De transitie jeugdzorg komt op ons af en we moeten als gemeente dit beleid
zelf gaan uitvoeren. Een hele moeilijke en belangrijke overgang. Algemeen Belang wil sturen op een transparante doorvoering en waarbij simpele en niet te
forse regelgeving een uitgangspunt moet worden.
Het onderdeel onderwijs huisvesting met de betrokken onderwijspartijen bespreken en ieder haar verantwoordelijkheid hierin laten nemen. Een actualiseren van het IHP is noodzakelijk.
7. Sport en Cultuur.
Het privatiseren van de sportaccommodaties gaat verder. NWC is volop bezig
en HCAS, Olympia Boys en Klimop gaan nog komen. Aan de hand van hun renovatieplannen kunnen deze accommodaties aan de maat worden gebracht.
De sportverenigingen zelf beraden zich op de eigen structuren en dienstverle-
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ningsconcepten om hun bestaansrecht verder invulling te geven. Dit is een
goede zaak.
8. Milieu en reiniging.
Het hergebruik van huishoudelijk afval moeten we zoveel mogelijk stimuleren.
De milieustraat inrichten voor het gescheiden aanleveren van afval kan waar
nodig verder uitgebreid worden.
De uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst ZuidoostBrabant is dit jaar van start gegaan. Wat ons zorgen baart is dat deze organisatie veel te veel geld gaat kosten.
9. Maatschappelijke voorzieningen.
Binnen dit programma onderdeel zit een groot gedeelte van onze kosten, met
andere woorden waar wij ons geld aan uitgeven. De kanteling binnen de WMO
is ingezet maar vraagt steeds een duidelijke uitleg naar burgers en gebruikers.
De komende jaren zullen dit soort voorzieningen verder onder druk komen
staan omdat de betaalbaarheid hiervan steeds moeilijker wordt. Uitgangspunt
voor ons is dat iedere burger van Asten aan iets moet kunnen meedoen. De
gemeente is daarbij ondersteunend om hen te helpen de goede weg te vinden.
Inzetten op participatie van onze burgers en hen de gereedschappen bieden
om zelf initiatieven te ontwikkelen. Vooral omdat de Rijksoverheid ons minder
middelen geeft om dit voor de burger te kunnen organiseren binnen ons gemeentehuis. Wij denken hierbij aan oudereninitiatieven door ouderen zelf om
langer in hun huis te kunnen blijven wonen. Een stagiair van de opleiding
“toegepaste gerontologie” zou hierbij een oplossing kunnen bieden.
10. Financiën.
Het blijft de hoogste noodzaak om alle uitgaven van de gemeente strak te monitoren. We kunnen het ons niet veroorloven om geld uit te geven aan zaken
die geen prioriteit hebben. Nieuw beleid ontwikkelen is moeilijk, wel proberen
we zoveel mogelijk subsidies binnen te halen daar waar het mogelijk is voor
dit nieuwe beleid. Een idee denktank binnen elke organisatie zou een goed instrument kunnen zijn.
Tot slot ziet Algemeen Belang dat we met deze begroting veilig 2014 kunnen ingaan
en dragen wij als lokale politieke partij bij aan een gezond en vitaal Asten waar wonen en werken fijn is.
Een speciaal woord van dank aan alle ambtenaren en het managementteam die de
laatste jaren te maken hebben gehad met alle bezuinigingen. Hier is creatief en inventief mee omgegaan. Ook een woord van dank aan de burgers die de noodzaak tot
bezuinigen positief hebben opgepakt en mee hebben gedacht in oplossingen.

Fractie VVD
De begroting voor 2014 is de laatste begroting voor de verkiezingen. De VVD maakt
het college de complimenten voor de sluitende begroting en de heldere verslaglegging.
Toch maakt de VVD Asten zich zorgen over het oplopende “tekort” in de meerjaren
begroting t/m 2017.
Vreemd hierin is om de algemene uitkering te laten dalen tot 15.733,= Euro in 2017.
Dit terwijl de algemene uitkering in 2014 nog op 411.500,= Euro wordt geschat.
De VVD vindt dat begrotingen niet op schijninformatie moeten worden gebaseerd,
maar hier is naar onze mening sprake van een overdreven opjagen van het toekomstig tekort.
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De VVD wil voorzichtig begroten en stelt voor het begrote overschot van 273.000,Euro onaangetast te laten en toe te voegen aan de algemene reserves van de gemeente.
Dus geen extra uitgaven, die niet absoluut noodzakelijk zijn en wat de VVD betreft is
er ook geen ruimte voor nieuw beleid.
De VVD stelt zich kritisch op ten aanzien van de formatie. Het is spijtig dat de samenwerking met Someren zo gelopen is, als ze gelopen is, maar dat laat onverlet
dat het college toch meer had kunnen kijken naar het ambtelijke apparaat. Wij vinden het vreemd dat er niet meer bezuinigd is. De organisatie is zelfs gegroeid met
1.31 fte.
Het overzicht van de bezetting per programma geeft aan dat op het ambtelijk apparaat best bezuinigd kan worden. De digitalisering heeft niet tot zichtbare besparing
geleid, meer dan 3 FTE’s voor personeelszaken is veel voor deze organisatie en 1 FTE
voor de ondernemingsraad is een luxe verschijnsel uit een ver verleden!
Samenwerken met andere gemeentes moet leiden tot lagere kosten en dus minder
personeel, evenals samenwerking in gemeenschappelijke regelingen.
Het college heeft naar de mening van de VVD meer steken laten vallen, die ons als
gemeente extra geld hebben gekost. Wij denken met name aan de gang van zaken
met betrekking tot de Bloemenwijk, de Deken van Houtschool, alsmede alle perikelen rondom de Atlant groep.
Indien de coalitie en het college onze opmerkingen in de raad serieus had genomen,
had één en ander niet hoeven te gebeuren.
Andere problemen waar de VVD zich zorgen over maakt zijn de geldverslindende
gemeenschappelijke regelingen. Daarbij komt dat democratische controle van de
raad meer en meer in het geding komt, en dat is een ongewenste ontwikkeling.
De VVD ziet met lede ogen de stijging van de kosten voor afvalstoffenheffing, en de
ontwikkelingen rondom de Omgevingsdienst Zuid-Oost-Brabant aan.
Een stijging in de begroting van 172.000,- naar 260.000,= Euro in 2014.
Tevens zijn wij geschrokken van de uitspraak dat de ODZOB niet teveel kosten heeft,
maar te weinig omzet! Een lesje bedrijfseconomie biedt wellicht uitkomst en mogelijk
kan dan het begrootte tekort van 1.5 mln Euro naar beneden.
Wij zijn blij met de plannen voor een nieuw industrieterrein en de herstructurering
van de bestaande terreinen. Bedrijvigheid schept werk en trekt daarmee inwoners
aan, en dat leidt tot woningbouw. Goed voor het grondbedrijf. Ook de verdergaande
vergrijzing wordt daarmee een halt toegeroepen.
Initiatieven die tot meer werkgelegenheid leiden, zullen wij dus van harte ondersteunen.
Tenslotte maakt de VVD zich zorgen over de niet opgenomen bedragen in de begroting. De zogenaamde PM-posten en de posten uit de voorjaarsnota 2013 (zie tabel
11). PM-posten kunnen de begroting ernstig onder druk zetten.
De lokale lastendruk stijgt wederom met 4,5%. De VVD-Asten is van mening dat dit,
in deze barre tijden, het maximale is dat we van de burgers mogen vragen. Wij willen verdere stijgingen, met name stijging van de OZB, voorkomen en, door efficiënt
te werken, proberen de lasten voor de inwoners van Asten te laten dalen.
Dat is goed voor de economie van Asten en daarmee ook voor de ondernemers in
Asten. Uiteindelijk is dat dan weer goed voor de Gemeente en met deze positieve
uitspraak wil ik onze beschouwingen in deze eerste termijn afsluiten.
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Fractie D66-HvA
Vandaag is de begroting voor het overgangsjaar 2014 aan de orde.
Deze laatste begrotingsbehandeling van de coalitie en mijzelf is een vervolg op de
voorjaarnota 2013 waarop de fractie D66-HartvoorAsten afgelopen juni haar reactie
heeft gegeven.
Laat ik beginnen met een compliment uit te spreken richting ambtelijk apparaat voor
de heldere wijze waarop een en ander wordt gepresenteerd. Wat dat betreft ervaar
ik op dit punt in mijn raadsperiode een positieve ontwikkeling.
Maar goed Voorzitter Laten wij het vandaag over de inhoud hebben.
Bij de Voorjaarsnota gaven wij al aan dat de vooruitzichten voor Asten somber waren
en dat een herbezinning op taken noodzakelijk was.
Her en der wordt nu in financiële zin een kunstgreep toegepast om de begroting
2014 sluitend te krijgen
Wij constateren bijvoorbeeld dat de Reserve Eenmalige Bestedingen in 2015 niet extra gevoed wordt met 1 miljoen euro zoals gepland. Op deze wijze wordt structureel
€ 37.500,- bespaard in de meerjarenraming. Wel wordt er op de valreep een fors
krediet vrijgemaakt voor de herstructurering van Molenakkers en ’t Hoogvelt en dat
geldt ook voor een substantiële verhoging van de subsidie aan het Museum. Wat ons
betreft had dit eerstgenoemde krediet via de begrotingsbehandeling moeten worden
geëntameerd.
Voorzitter, De bezuinigingen door het Rijk opgelegd leiden in eerste instantie tot een
extra nadeel van € 150.000,- in 2015. Oplopend tot € 400.000,- in 2017. Echter volledige duidelijkheid hebben wij van Rijkswege nog niet kunnen krijgen. De uitkomsten van de septembercirculaire zijn (zie blz. 63 begroting) nog niet verwerkt. Dat is
u niet te verwijten. Het blijft tot op zekere hoogte wel kijken in een glazen bol.
Duidelijk is dat grote bezuinigingen zijn te verwachten op het gebied van Welzijn.
Welzijnsinstanties staan voor een zware opgave de opgelegde bezuinigingen te neutraliseren. De leefbaarheid in Asten, Heusden en Ommel wordt hierbij op de proef
gesteld. Dat vergt van ons veel inventiviteit maar baart ons tevens grote zorgen.
Boekhoudkundig is de begroting voor 2014 sluitend. Dat kan een zekere zelfgenoegzaamheid bij dit College oproepen. Toch worden ook dit jaar de lasten voor de burger
weer verhoogd met maar liefst 4,5%. Feit is dat waar het besteedbaar inkomen van
de burgers al jaren daalt, gemeenten (en hierop is Asten geen uitzondering) de burger steeds meer laten betalen.
Sinds de aanvang van deze coalitie CDA, Leefbaar Asten Algemeen Belang zijn de
inwoners per woonruimte gemiddeld 13,5% meer kwijt aan woonlasten zo leert ons
een kleine calculatie.
De meerjarenbegroting geeft t.o.v. de vooruitzichten in de voorjaarsnota 2013 een
nog verontrustender blik dan verwacht. Liepen de tekorten volgens verwachting
eerst op tot bijna 6 ton in 2017 in de huidige begrotingscijfers loopt het tekort tot
2017 op tot 1.2 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de consequenties van de bezuinigingsplannen van het kabinet. De reservepositie van Asten zal
komend jaar met 1.4 miljoen euro dalen zo constateren wij op pagina 123 van de
begroting. U zult het met ons eens zijn dat wij natuurlijk niet blijvend kunnen interen
op ons vermogen.
Nogmaals 2014 wordt niet alleen een jaar waarin de verkiezingen voor de gemeenteraad plaatsvinden met mogelijk een nieuw college maar ook een jaar van grote onzekerheid in financiële zin. Er zullen ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt.
Dat vraagt om doortastend optreden.
Enerzijds siert het dit College dat zij een pas op de plaats maakten niet over haar
graf heen wil regeren. Anderzijds constateren wij dat een reeks eerder in deze bestuursperiode aangekondigde bezuinigingsvoorstellen verschoven worden naar het
volgende College. Anders gezegd u wilt de zure appel een jaar later consumeren.
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Tering naar de nering zetten
D66-HartvoorAsten vindt dat efficiënter omgegaan moet worden met de beschikbare
middelen. Op bestuurskosten moet en kan bezuinigd worden. Samenwerkingsverbanden moeten de facto leiden tot minder bestuurders en minder ambtenaren. Tot
op heden is er nog te weinig concreet resultaat op dit punt geboekt.
Wij zijn in afwachting van het formatie-onderzoek van BMC met name de relatie tussen vaste en tijdelijke formatie is voor ons niet helder. In ieder geval heeft het mislukte huwelijk met Someren door samenvoeging van de gemeentewerf toch nog een
bezuiniging van €184.193,- opgeleverd.
In dit verband is de samenwerking in de Peel tussen 6 gemeenten onder de naam
6.1 een als zodanig aangekondigde samenwerking die moet leiden tot efficiënte besteding van middelen en een adequate kosten besparing. Hopelijk is dit geen papieren tijger.
Asten levert bij project Peelgemeenten 6.1 de programmamanager. Dat voelt goed.
De vacature kan mogelijk intern worden opgevuld. Afgelopen week werd er op de
bijeenkomst van gemeenteraadsleden uit de 6 gemeenten nadrukkelijk gevraagd
om vooral naar het kostenpatroon van de op te zetten Gemeenschappelijke Regeling
te kijken en niet zo zeer naar de inkomsten van het samenwerkingsverband. Wij zijn
het daar van harte mee eens.
De bijdrage voor de Veiligheidsregio wordt in 2014 meer dan verdubbeld van
€340.000,- tot maar liefst €840.000,-. Daarmee wordt impliciet bevestigd dat samen
werking niet altijd leidt tot kostenbesparing.
Er zijn de afgelopen bestuursperiode te veel zaken geweest die hebben geleid tot kapitaalsvernietiging. Denk aan het feit dat dit College inzake de Bloemenwijk te lang
heeft getrokken aan een dood paard om maar niet te spreken van de vele uren inefficiënte ambtelijke inzet en wat te denken van de ontwikkelingen bij de Atlantgroep.
Ons inziens mag het bestuursmodel voor deze organisatie eens nadrukkelijk onder
de loep worden genomen
Voorzitter, Het lijkt onontkoombaar dat er bezuinigd zal moeten worden op bestaand
beleid. Dat doet pijn maar het is wel een maatregel die een gemeentebestuur in zijn
overwegingen moet betrekken. Wij realiseren ons dat terdege.
Leefbaarheid in Asten, Ommel en Heusden
Een gezonde leefomgeving in onze gemeente vinden wij van eminent belang.
Het doet ons deugd dat het krediet voor plattelandsontwikkeling ad € 1.750.000,ook mede wordt ingezet om de leefbaarheid in Heusden voor wat betreft de geurbelasting te vergroten. Feit is dat aantoonbaar is vastgesteld dat Heusden qua geurbelasting ver boven de norm zit. De kern van Heusden moet zo snel mogelijk via ingrijpende maatregelen worden ontlast van deze verregaande overschrijding van de
geurbelasting. Dit proces moet op zeer korte termijn tot resultaat leiden. Een dialoog
tussen boeren en burgers moet snel tot resultaat leiden. Niet alleen de huidige inwoners hebben namelijk belang bij een snelle oplossing ook de toekomstige woningbouw in dit kerkdorp komt in het gedrang.
Multifunctionele voorzieningen in Heusden en Ommel zijn van essentieel belang voor
de leefbaarheid. Wel maken wij ons in deze periode van recessie zorgen over het exploitabel houden van deze voorzieningen. Structurele gemeentelijke bijdragen in de
exploitatie achten wij bedrijfseconomisch niet correct.
Wij zijn content met het feit dat eindelijk een aanvang wordt gemaakt met de lang
verwachte herinrichting van ons centrum. Ook het feit dat het Centrummanagement
groen licht heeft gekregen voor de door de middenstand gegenereerde extra inkomsten geeft vertrouwen (de zgn. Reclamebelasting). Wij zijn volledig akkoord met het
inzetten van een substantieel deel van de Reserve Centrumvisie voor de Herinrichting Burg. Meester Wijnenstraat, Koningsplein, Markt, Logenstraft.
Een gezellig uitnodigend centrum heeft voor D66-HartvoorAsten in het belang van de
leefbaarheid van ons dorp en de economische activiteit een hoge prioriteit
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Het inhuren van stadswachten nota bene uit Helmond zal in relatie tot het parkeerbeleid foutparkeerders in de blauwe zone ongetwijfeld enig ontzag inboezemen. Het
is een begin maar Asten moet hierbij wel alert blijven.
Welzijn van onze inwoners
Economische groei mag nooit ten koste gaan van de volksgezondheid. Feit is dat het
milieu in onze gemeente overbelast is. D66-HartvoorAsten wil zich tot het uiterste
inspannen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Wil daar ook initiatieven toe nemen.
De gemeenteraad moet over informatie en middelen beschikken om processen tijdig
te kunnen bijsturen. Anderzijds moet de relatie burger-overheid die voor D66HartvoorAsten van groot belang is via de input van het Klant Tevredenheid Onderzoek nieuwe impulsen krijgen. Wij rekenen daar op.
De jeugdzorg wordt gedecentraliseerd naar de gemeenten. De financiële invulling is
echter nog steeds niet transparant. Het is goed dat wij in dit verband samen met de
6.1 Peelgemeenten acties richting Den Haag hebben ondernomen. Hopelijk leidt dat
tot een positief resultaat.
D66-HartvoorAsten vindt dat kwetsbare burgers in onze gemeente zo veel mogelijk
moeten worden ontzien. Solidariteit is hier het adagium.
Het Integraal Huisvestings Plan Onderwijs is nog steeds niet middels de terugloop
van het aantal leerlingen vertaald in concrete voorstellen van het College.
Het wordt wederom doorgeschoven. Nu naar 2015. Toch wordt een bezuiniging voor
huisvesting ingeboekt.
Wat zijn concreet uw plannen in deze?
D66-HartvoorAsten is ook erg benieuwd naar het realiteitsgehalte van de voorgenomen privatisering van alle sportgebouwen per 1 januari 2015. Het is een traag proces.
Acht u dit het komend jaar haalbaar? Zo ja, wat zijn uw concrete acties in
deze?
Waarom wordt de bezuiniging op maatschappelijke voorzieningen en accommodaties van € 100.000,- doorgeschoven naar 2015?
Sturend milieubeleid
Voorgesteld wordt het tarief voor de grijze container met een substantieel bedrag te
verhogen met maar liefst 60% van € 5.04 tot € 8.28. De prijs van de groen container
wordt verlaagd met maar liefst 73% tot €1.08. Uw doelstelling hierbij is om een betere scheiding van afvalstoffen te krijgen. Het is jammer dat deze beleidswijziging
zoals in het verleden gebruikelijk niet eerst aan de commissie Ruimte is voorgelegd.
Op zich is het streven om een betere scheiding te krijgen prijzenswaardig maar het
nodigt wel uit tot het illegaal dumpen van restafval. Derhalve wil D66-HartvoorAsten
dat u dit goed monitort en dat hierop stringent gehandhaafd gaat worden.
Kunt u dit toezeggen?
Het jaar 2014 is niet alleen in financiële zin een overgangsjaar maar ook voor wat
betreft de aanzet tot het aangaan van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor
Jeugdzorg en andere aan de ABWZ gerelateerde maatregelen.
De decentralisatie van Rijkstaken zonder voldoende financiële injecties van Rijkswege baart ons zorgen. Het is een niet beïnvloedbare externe factor.
Openbare ruimte
Het is goed dat er een gefaseerde aanvang wordt gemaakt met onderhoud Schoolstraat, Heerbaan, Beatrixlaan.
De visie bedrijventerreinen heeft geleid tot een voortvarende aanpak van infrastructurele voorzieningen voor het bedrijfsleven. De secundaire sector van de Astense
economie krijgt op deze wijze extra armslag. Wij zijn hier content mee.
D66-HartvoorAsten vindt een flora en fauna onderzoek in onze gemeente een goede
zaak. Met name voor de ruimteontwikkelingen werkt op termijn dit onderzoek niet
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alleen kosten besparend maar ook tijdbesparend. Samenwerking met de IVN is hierbij vereist. Als voorbeeld geldt het inventarisatie onderzoek Flora en Fauna 2012 van
Natuurwerkgroep IVN het Woold met name rond de Ecologische Verbindingszones in
Heusden.
D66-HartvoorAsten is benieuwd naar de evaluatie van het onderhoud van groen door
burgers zowel in technische als financiële zin
Wilt u dit terugkoppelen naar de functionele commissie?
Eindelijk gaat er een begin gemaakt worden met het opvullen van gaten in het centrum. De locatie de Wit /Hotel van Roy is nagenoeg voltooid. Nu nog de locaties
Thijssen.
Voorzitter, Ruim 20 jaar geleden hadden wij al een wethouder die zich profileerde als
de centrum gerelateerde gaten vuller van Asten. Desalniettemin zijn de open plekken
in het centrum van Asten al jaren voor velen een doorn in het oog en doet het gegeven bij menig toerist de wenkbrauwen meer dan fronsen. Feit is dat de vertraging
niet alleen te wijten is aan de bodemverontreiniging en het monumentenbeleid. Enige effectieve sturing had hier niet misstaan.
Uw streven is om in 2014 rond 75 woningen op te leveren. Met name in Loverbosch
zit perspectief. Zeker nu de markt weer enigszins aantrekt. Wij hopen en verwachten
dat deze doelstelling haalbaar is.
Het doet ons deugd dat Asten op toeristisch gebied een steeds prominentere plaats
inneemt.
Met name kleinschalige initiatieven in het buitengebied gericht op deze tertiaire sector juichen wij toe. Het streven naar een gemeenschappelijke Peelidentiteit samen
met de buurgemeenten moet uiteindelijk leiden tot een toeristisch uitvoeringsprogramma. Wij maken een compliment richting de lokale VVV vooral de wijze waarop
zich hier vele vrijwilligers inzetten om Asten te promoten.
Het Museum Klok en Peel verdient alle lof voor de wijze waarop zij met veel inzet
van vrijwilligers Asten mede op de kaart zet.
Voorzichtigheid is geboden met het actief grondbeleid van de gemeente Asten. D66HartvoorAsten is geen voorstander van het verhogen van het werkkrediet van 2 miljoen. Zeker gezien de ervaringen van Peelgemeenten met ongelimiteerde grondaankopen met als gevolg grote begrotingstekorten.
Voorzitter, ik kom toe aan een afronding van deze beschouwing over de begroting
2014. 2014 wordt een overgangsjaar. Op korte termijn wordt Asten niet door de
Provincie lastiggevallen zoals de gemeente Nuenen is overkomen. Gematigd optimistisch gaan wij het jaar 2014 in. Dit was de bijdrage in eerste termijn van D66HartvoorAsten.
De voorzitter schorst de vergadering tot 19.45 uur.
De vergadering wordt heropend.
Wethouder Van Bussel:
• Bezuiniging gerealiseerd: De gemeente Asten heeft al forse bezuinigingsoperaties achter de rug, via de kerntakendiscussie en de scenario ontwikkeling. De
effecten daarvan zijn bijvoorbeeld een hoge budgetdiscipline, minder uitgaven
aan subsidies, iets hogere lasten etc. Dit heeft grof ingeschat zeker al 2 miljoen
euro structureel opgeleverd.
• Meerjarig tekort: Het klopt ook dat er meerjarig gezien nieuwe financiële bezuinigingsopgaven zijn. We gaan financieel onzekere tijden tegemoet. Daarom
zijn in de begroting op pagina 3 ook vier sporen vermeld die te bewandelen zijn
voor verdere maatregelen.
o Spoor 1: inleveren bestaand beleid t.b.v. nieuw beleid;
o Spoor 2: versobering van het voorzieningenniveau;
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o Spoor 3: efficiencyvoordeel uit samenwerking;
o Spoor 4: inkomstenverhogende maatregelen.
Algemene uitkering: Meerjarig is er een fors tekort met name door een forse
daling van de uitkering uit het gemeentefonds. Deze is meer dan een miljoen gedaald. Het Herfstakkoord in combinatie met de Septembercirculaire is hierin nog
niet verwerkt. Dit levert nog een extra tekort op, oplopend naar ruim 300.000
euro extra tekort.
Peel 6.1: We moeten inderdaad rekening ermee houden dat kosten voor de baten uitgaan. Maar de wethouder spreekt de hoop uit dat dit zeer beperkt zal zijn.
De negatieve ervaringen zoals bij de ODZOB moeten we zoveel mogelijk vermijden. In de komende commissie AZC van 28 november a.s. wordt de commissie
geïnformeerd over de Peel 6.1, m.b.t. de organisatie en de kostenverdeling.
Asten-Someren: De samenwerking openbare werken, werf Asten en Someren
levert voor beide gemeenten een forse besparing op.
ODZOB: De omgevingsdienst baart inderdaad zorgen. Vanuit Asten is vanaf het
begin stevig geprotesteerd tegen de huidige opzet. Maar deelname is verplicht.
Lastendruk: De stijging is voor de burgers beperkt gehouden. Komend jaar
stijgt de lastendruk met 4,5%. Waar mogelijk blijven we de lastenverhoging beperkt houden. We willen hierbij onderaan de landelijke lijst blijven, bijvoorbeeld
bij de eerste 50. Het verschil tussen plaats 50 en plaats 30 scheelt maar een euro
of 22 per gezin per jaar. Dus is vrij beperkt.
Toeristenbelasting: De wethouder is tegen verdere verhoging van de toeristenbelasting. Deze gaat al omhoog door eerdere besluitvorming, iets boven de inflatie. De rek is er uit om dit nog verder te verhogen, dan zou het de verkeerde
kant op kunnen gaan met de toeristische sector in Asten.
Reserve eenmalige bestedingen: Het patroon is dat structurele tekorten oplopen en in de REB zijn nu de inschattingen dat we een overschot hebben. Maar
daar is een structureel tekort niet mee op te lossen. Structureel is er rond de
37,5 miljoen reserve over. Er wordt dus niet ruim geput uit reserves om de begroting sluitend te maken.
Vooruitschuiven investeringen: Dit levert budgettair niet veel op. Het oprekken van de levensduur van bestaande voorzieningen kunnen we niet. Afschrijvingstermijnen oprekken bijvoorbeeld wel. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij de
straatverlichting.
Bijdrage parkeerbeleid: In het verleden werd er door een paar ondernemers
financieel bijgedragen aan parkeercontrole. Laurus bestaat niet meer, de andere
partij wilde niet meer. Er is discussie over of dit een overheidstaak is ja of nee.
We maken nu extra kosten door inhuur van de parkeerwachten, maar daar tegenover staan extra opbrengsten door innen van boetes.
Centrummanagement: Men is ruim 3 jaar hiermee bezig, en er is nu een vorm
gezocht waarbij ondernemers zelf hun bijdrage leveren. Dit is in het belang van
de ondernemers en alle burgers van Asten. Bijvoorbeeld door het tegengaan van
verpaupering, het organiseren van evenementen etc.
VVV: M.b.t. de subsidie uitkering aan de VVV gaan we een uitvoeringsovereenkomst sluiten die momenteel wordt gemaakt.
Privatisering gebouwen sport: Loopt voortvarend.
Actief grondbeleid: De raad heeft besloten om actief grondbeleid te voeren. We
hebben daar geen rare dingen in gedaan en zijn voorzichtig. Voor de Stegen is
ondertussen een regulier krediet beschikbaar gesteld. Het werkkrediet van 2 miljoen euro is gehandhaafd. Er zijn nog geen concrete plannen voor.

Voorzitter:
• Formatie: De voorzitter sluit aan bij het voorliggende raadsvoorstel. De boodschap hiervan is: een forse negatieve ontwikkeling in het meerjarenperspectief.
Het college heeft een aantal denkrichtingen geformuleerd, vier sporen, waaraan
gedacht kan worden om tekorten om te buigen. Volgend jaar na de verkiezingen
moet hier duidelijkheid over komen. Objectief: het formatieonderzoek loopt. De
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voorzitter stelt voor om dit af te wachten en dan op het juiste moment in 2014 in
samenhang met de andere sporen keuzes maken. De voorzitter neemt afstand
van de opmerking van de VVD, namens het college, dat het college meer had
kunnen kijken naar het ambtelijk apparaat. Hij brengt in herinnering dat een half
jaar geleden het nog allemaal niet zo fors negatief was als nu. Dit waren te overbruggen tekorten, zeker als je gaat samenwerken. Daarnaast worden op natuurlijke momenten bezuinigingen op de formatie doorgevoerd. Bijvoorbeeld de manager van Asten die programmamanager in de Peel is geworden, wordt niet opgevolgd, maar de werkzaamheden zijn herverdeeld. Dat is een goede manier om
de opdracht in de toekomst niet te groot te maken. Eventuele vacatures worden
niet meteen vast ingevuld, maar flexibel. Zo wordt geacteerd momenteel.
Veiligheidsregio: Dit dossier wordt door de voorzitter met argusogen bekeken
en hij zal daarbij alert blijven. We moeten dit kwalitatief en financieel goed monitoren. De constatering dat de bijdrage meer dan verdubbeld wordt klopt niet. Dit
is het overgaan van de eigen begroting naar de regionale begroting. Eenmalig
wordt er in 2014 een extra budget van 55.000 euro bij geraamd, dat is ook in
een apart raadsvoorstel voorgelegd.
Minder vergaderingen commissies en raad: Het aantal vergaderingen lijkt
normaal. Indien dit een zwaarwegend onderwerp is, dan stelt de voorzitter voor
om dit een keer in het presidium op de agenda te zetten.
Beperken aantal wethouders: 1. Constatering voor de gemeente Asten en de
gemeentewet is dat het aantal wethouders in Asten een normaal aantal betreft.
2. Het afgelopen jaar heeft de voorzitter goed zicht en inzicht in de werkzaamheden van de wethouders gekregen. Zij benutten hun tijd zeer zinvol en hebben
deze tijd ook nodig, alle decentralisaties die op ons afkomen nog buiten beschouwing latende. Dus naar de mening van de voorzitter zijn er niet te veel wethouders in Asten.

Wethouder Martens:
• Waterpartij centrum: In de raad is eerder besloten dat als er middelen over
zijn uit de aanbesteding deze dan besteed kunnen worden aan de waterpartij. De
aanbesteding zit echter heel dicht bij de raming, dus het bestaande krediet is helemaal nodig om het standaard plan uit te voeren. Indien de raad een waterpartij
wil realiseren dan is daar extra krediet voor nodig. Er wordt al wel rekening gehouden met de aanleg van ondergrondse leidingen, zodat een waterpartij in de
toekomst gemakkelijk kan worden aangesloten.
• Rasters: Er is subsidie aangevraagd bij de provincie voor aanleg van de rasters,
op basis van het plan van de IVN.
• Differentiatie onderhoud wegen: Hier zijn al meerdere sessies over geweest
met een aantal raadsleden. Dat zou nog een keer kunnen, maar het college stelt
de volgende aanpak voor. Kritisch zijn op onderhoudsmaatregelen en bij twijfel
een jaartje uitstellen. Vertrouwen geven en een heldere opdracht aan de betrokken ambtenaren. De veiligheid blijft hierbij voorop staan.
• Krediet Heerbaan: Dat is hoog maar dat komt ook door maatregelen m.b.t. het
riool.
• Integraal Huisvesting Plan: Conform afspraak wordt hier snel mee aan de slag
gegaan. Maar eerst zal het project nieuwbouw Deken van Hout school worden
uitgevoerd. In het te maken IHP komen ook onderwijsprognoses, beleid etc. terug. Qua planning zal het pas in 2015 tot vaststelling leiden.
• Tariefdifferentiatie afval: De afvalstoffenheffing blijft gelijk, er is alleen een
differentiatie in het tarief grijs en groen. De raad is akkoord maar heeft zorgen
over eventuele vervuiling in het aangeboden afval. In Someren, Gemert-Bakel
doen ze dit al en daar heeft men geen problemen hiermee. Daarnaast is de Milieustraat zodanig ingericht dat men afval goed gescheiden in kan leveren.
• Klimaatverandering in relatie tot het nieuwe GRP 2013: Het GRP 2013 is
berekend op een wateroverlast van maximaal 20 mm per uur. Dus niet op een
hoosbui van 60 mm per uur. In dat geval ontstaat overlast. Aanpassen op 60 mm
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per uur zou een miljoenen investering vergen. De insteek is nu: overlast mag,
schade proberen te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door goede afspraken met
de brandweer te maken, snel straten af te sluiten etc. In ons huidige beleid volgen we de landelijke richtlijnen en scenario’s die zijn gebaseerd op de norm van
20 mm per uur.
Onkruidbestrijding: Er is een memo opgesteld met een voorstel vanuit de ambtenaar groen om in 2014 anders om te gaan met de onkruidbestrijding. Er is ooit
besloten voor het certificaat DOP methode. Nu met de bezuiniging is er i.p.v. 2
rondes spuiten, maar 1 ronde gedaan. Het certificaat kost 1950 euro per jaar. De
tijdsbesteding is ong. 20 uur. Een ronde extra spuiten kost 4500 euro, maar het
zou ook zonder certificaat kunnen. Dan ziet het er volgend jaar beter uit buiten
zonder dat daar extra budget voor nodig is. De raad kan dit in overweging nemen.
ODZOB: De ontwikkelingen baren het college ook zorgen. Het college doet er
vanaf het begin alles aan en is er al vanaf het begin zeer kritisch op. Maar er zijn
21 deelnemers, dus we moeten ons ook schikken. Maar we gaan zoveel mogelijk
op de rem waar het kan.
Samenvoeging werven: Er wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen, waaronder de realisatie van een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Someren
en de voorbereidingen voor de verbouwing van de werf. In de DVO staan o.a. de
afspraken over de kosten die Someren gaat betalen voor de werf. Het levert zowel de gemeente Asten en Someren geld op.

Wethouder Huijsmans:
• Budgetten transities: Terecht dat de raad zich hier zorgen over maakt. De begroting laat geen ruimte om dit bij te plussen. Dit wordt een grote uitdaging de
komende tijd.
• Subsidiebeleid: We hebben al twee rondes achter de rug. Vijf jaar geleden en
dit jaar ook. De veranderingen worden goed opgevangen door de verenigingen.
Er zijn nul zienswijzen op het voorstel ingediend. De wethouder wil dan ook een
groot compliment uitdelen aan de verenigingen en professionele organisaties die
de moed niet laten zakken. De gemeente moet een betrouwbare partner zijn en
niet jaarlijks de spelregels veranderen, o.a. bij subsidiebeleid. De wethouder is
het hier mee eens, maar dit moet wel in samenhang worden gezien met alle te
nemen maatregelen in de toekomst.
De voorzitter schorst de vergadering 15 minuten.
De vergadering wordt heropend.
Tweede termijn
De fractie Leefbaar Asten dankt het college voor de beantwoording. Iedereen is
zich bewust van de noodzaak voor forse bezuiniging de komende jaren.
Dit college kiest voor een hoog ambitieniveau wat betreft het gemeentelijke lastenniveau. Ze wil bij de eerste 50 horen. Maar gezien de beperkte verschillen mag ze ook
gerust voor plaats 30 gaan.
De fractie is voor actief grondbeleid, maar wel met voorzichtigheid in acht nemende
in relatie tot de economische ontwikkelingen.
Wat betreft de personele formatie, wil ze eerst maar eens het onderzoek van BMC
afwachten. Verder zijn een aantal denkrichtingen genoemd, dus wordt vervolgd.
Ze is blij met de toezegging van de wethouder over de rasters m.b.t. fauna.
Het C niveau voor de wegen vindt ze prima. Hier is geen nader onderzoek voor nodig, ze kan prima leven met de insteek van terughoudendheid.
Qua onkruidbestrijding, is het voorstel van de wethouder een prima plan.
De waterpartij zou een verfraaiing zijn van het centrum, wat we nu inrichten voor in
lengte van jaren. Maar tegelijk is ze het eens om terughoudend te zijn met de uitga-
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ven. Het ontwerp waarin de waterpartij staat is tijdens de inloopavond getoond, later
doen kost meer geld. Maar er is op dit moment nog geen krediet beschikbaar.
Tenslotte dient ze de volgende motie M1 in.
Motie M1, naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 13.11.02, wordt door de
fractie Leefbaar Asten ingediend:
De raad van de gemeente Asten in vergadering bijeen d.d. 5 november 2013
Onderwerp: Doortrekken fietspad Floralaan
De raad,
Gehoord de beraadslaging,
• Overwegende dat het politiebureau en het Nobis Hotel vanuit de Floralaan per
fiets op een complexe wijze zijn te bereiken.
• Overwegende dat veel burgers hierover klagen.
• Overwegende dat een goede en duidelijke bereikbaarheid van het politiebureau
vanuit de gehele gemeente prioriteit moet hebben.
• Overwegende dat met enige regelmaat op de Floralaan onveilige situaties plaatsvinden, hetzij veroorzaakt door fietsers hetzij door voetgangers.
• Overwegende dat verkeersveiligheidscijfers dit nu niet uitwijzen, maar dat we het
zover niet willen laten komen.
• Overwegende dat hiermee een veilige situatie en optimale bereikbaarheid van het
politiebureau, het Nobis Hotel en daarnaast ook het toekomstige nieuwe bedrijventerrein aan de Stegen wordt bereikt.
Verzoekt het college om het fietspad langs de Floralaan toe te voegen aan projecten
in het Programma Verkeer en Vervoer.
Toelichting:
T.z.t. door te trekken aan de westzijde van de Floralaan tot aan de toekomstige rotonde bij de ingang van het bedrijventerrein aan de Stegen, incl. een aansluiting te
realiseren op het huidige bedrijventerrein Nobis ter hoogte van het politiebureau.
De dekking kan deels komen uit meevallers van projecten in het programma verkeer
en vervoer, op basis van (her)prioritering en deels uit de exploitatie van het nieuwe
bedrijventerrein aan de Stegen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door de fractie Leefbaar Asten.
De fractie PGA/PvdA is vorige week op de raadsbijeenkomst m.b.t. Peel 6.1 geweest. Ze praat hier graag op 28 november in de commissie AZC over verder.
Streven naar een plaats bij de eerste 50 voor de lasten voor de burgers vindt ze prima.
Vervangingsinvesteringen, indien dit een aantal maanden kan worden opgerekt, dan
is de fractie hier voorstander van, dat kan financieel iets opleveren.
Reclamebelasting centrummanagement kost ons extra werk, ze vindt dat dit budgettair neutraal voor de gemeente Asten moet gebeuren.
De ODZOB is een zorg. Het is lastig om dit zomaar te accepteren.
Formatieonderzoek: hiervoor eerst de uitkomsten afwachten. De fractie is van mening dat de gemeente Asten een van de meest efficiënte en compacte gemeente van
Nederland is!
Het streven om in relatie tot de Veiligheidsregio kritisch te zijn op de extra 55.000
euro vindt ze prima.
Wat betreft de waterpartij op de Markt is ze voorstander van het nu goed voorbereiden, zodat dit t.z.t. gemakkelijk aan te leggen is.
Subsidie provincie m.b.t. het raster, z.s.m. doen is haar insteek.
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De resultaten uit Gemert Bakel en Someren zijn hoopvol voor Asten in het kader van
het scheiden van afval.
Afvalwater en forse hoosbuien: de fractie stelt voor om in kaart te brengen waar de
grote risico’s zich voordoen, zodat de brandweer waar nodig snel kan ingrijpen.
De gifspuit vindt ze een slechte zaak.
De samenwerking werf Asten en Someren levert geld op in de toekomst, maar nu is
er een investering nodig. Ze vraagt om inzicht in de onderliggende cijfers van de
kredietaanvraag via de commissie.
De budgetten transities baart haar zorgen.
Qua subsidiebeleid moet de gemeente een betrouwbare partner zijn, maar ook blijven kijken naar de toekomst.
De leges zijn verre van kostendekkend. Ze vraagt het college om hier naar te kijken.
De fractie CDA vindt plaats 50 een prima plek als het gaat om de lasten voor de
burger.
Qua onderhoud wegen moeten we kritisch blijven kijken, waarbij veiligheid een belangrijke drijfveer is in de afweging. De insteek van de wethouder vindt ze prima.
De fractie geeft een compliment aan de ambtenaar openbaar groen over de gemaakte memo m.b.t. onkruidbestrijding. Dit is een mooi voorbeeld van efficiënt en doelmatig met geld omgaan. Precies naar de gedachte van het CDA. Doen!
Motie M1: De fractie is benieuwd naar de reactie van het college. De fractie is in eerste instantie geen voorstander van nu investeren, gezien de financiële omstandigheden. Een pas op de plaats maken is beter voor nu.
De fractie Algemeen Belang constateert dat er in 2014 nog het een en ander te
doen is op financieel vlak, een stevige oefening waarin we alle zeilen moeten bijzetten. Dit vraagt van een ieder de nodige creativiteit.
Ze heeft nog geen antwoord gekregen op de vraag of de klinkers van ‘t Hoogvelt
kunnen worden hergebruikt bij het sportpark aan de kant van NWC en aan de andere
kant bij de hockey.
Het certificaat brons m.b.t. de onkruidbestrijding mag gerust ingeleverd worden.
Doen dit voorstel!
De voorbereidende maatregelen treffen voor de waterpartij in het centrum is prima.
T.z.t. kan de waterpartij dan eventueel gerealiseerd worden.
Het verder verhogen van de toeristenbelasting vindt ze geen optie.
Motie M1: In het verleden is de rotonde op de Dijkstraat gemakkelijk uit de begroting
gehaald, ze vindt het onlogisch om nu dit fietspad er in te zetten. Ze stelt voor om
dan eerst maar eens te prioriteren. En dan zijn er nog wel meer potentiele investeringen mogelijk, bijvoorbeeld de slechte verlichting in Ommel, achter het viaduct
links.
De transities en financiën zijn nog niet echt in zicht. Er is nog veel te doen in 2014.
De fractie VVD vindt de cursus bedrijfseconomie in relatie tot de ODZOB nog steeds
van toepassing.
Met formatiereductie alleen bij takenreductie is ze het niet eens: ze heeft drie onderdelen genoemd waarbij ze vragen over de formatie stelt. Met de huidige formatie van
de 3 wethouders is ze het eens.
M.b.t. de afvalstoffen heeft ze zorg of we als gemeente Asten in de toekomst meer
moeten betalen, de burger verdient niets met afvalscheiding.
Het wegdek van de Heerbaan vindt ze van slechte kwaliteit.
Motie M1: Ze is geen voorstander omdat ze op die locatie gevaar voor veiligheid constateert. Het is erg onlogisch om fietsers te laten kruisen met veel vrachtverkeer.
Dat is vragen om problemen.
De fractie D66-HvA constateert een milde toon in de beschouwing. 2014 is een
overgangsjaar waarin we niet te veel voorsorteren en een pas op de plaats maken.
Dit past ook bij het gegeven dat we nog niet de definitieve cijfers van het Rijk heb-
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ben. Zo gauw er wel duidelijkheid over is, dan wil ze meteen in de commissie AZC
zien wat de consequenties zijn, daarmee niet wachten tot de voorjaarsnota.
Ze is geen voorstander van het nu toevoegen van nieuwe projecten of investeringen.
Onderhoud groen en het betrekken van de burger: ze wil graag zien hoe dit financieel technisch er uit ziet. Zodra duidelijk, dan ziet ze graag de evaluatie in de commissie.
De fractie wil wel actief grondbeleid, maar wel voorzichtigheid in acht nemende. En
voor een project als de Stegen een apart kredietverzoek. Zo blijven doen.
Formatieonderzoek: ze vindt het jammer dat het rapport van BMC er nog niet is.
Veiligheidsregio: niet te volgen financieel kolos. Ze wil graag de vinger aan de pols
houden.
Waterpartij centrum: dit zou ze mooi vinden: ‘op ieder plein een fontein’.
Privatisering sportgebouwen: zijn er gesprekken gaande en is er zicht op een definitieve besluitvorming vraagt ze de wethouder.
Flora en fauna: betrek hier de ervaringen van de Eeuwselseloop bij.
Motie M1: Ze is geen voorstander van deze motie. Dit levert een verkeersonveilige
situatie op gezien de veelheid vrachtverkeer. Hoe moet dit tracé er uit gaan zien, hoe
zit het met de financiering? Ze wacht de reactie van het college af.
Wethouder Van Bussel:
De uitleg over plaats 30-50 is alleen vermeld om aan te geven dat de verschillen niet
zo groot zijn aan deze kant.
Motie M1: los van de technische aspecten en prioritering, heeft de wethouder twijfels
bij de voorgestelde financiering. Meevallers GVVP zijn er waarschijnlijk niet, financiering uit de Stegen is op korte termijn niet mogelijk. Dit is een langjarig project en levert pas over een aantal jaren een plus op. Dit zou een rare koppeling zijn.
Levensduur / vervangingsinvesteringen levert niet veel op.
Reclamebelasting binnenhalen, ja dat is helemaal het plan. Anders is er ook onvoldoende budget voor het centrummanagement.
Naar de kostendekkendheid van de leges en de tarieven wordt gekeken. Het college
komt hierop terug.
De suggestie voor het hergebruik van de klinkers zal de wethouder meenemen t.b.v.
een betere parkeersituatie aan beide kanten van het sportpark.
Privatisering sport: ONDO is gebeurd, NWC is van start, Olympia Boys het contract is
gemaakt, HCAS in gesprek, Klimop in gesprek. Het gebouw van oud naar nieuw
brengen loopt en zal in 2015 afgerond zijn. Eventueel gewenste uitbreidingen van de
gebouwen niet meegenomen.
Voorzitter:
Bezuiniging formatie in relatie tot digitalisering: in absolute zin is geen daling te zien,
maar er is wel minder-meer formatie uitgegeven, dus is er wel een besparing. De
voorzitter is blij met de objectiviteit vanuit het te verwachten BMC rapport.
Wethouder Martens:
Onkruidbestrijding: 3 partijen hebben zich over de memo uitgelaten. De rest niet.
Waterpartij: een aantal partijen geven aan om nu wel de voorbereiding te doen,
maar nu nog niet aanleggen.
Werf: er worden afspraken met Someren gemaakt over de financiering van de investering in de werf via de Dienstverleningsovereenkomst.
Klinkers hergebruiken: dit levert wel wat kosten op, nl. fundering en stratenmaker.
Afvalstoffen Blink: zorgen voor de toekomst, niet voor 2014, daarna alert zijn.
Evaluatie onderhoud groen: nu monitoren en bijhouden of het werkt, en dan eventueel verder uitbreiden, bijv. in Heusden met de dorpsraad wordt hierover gepraat.
Vrijwilligers IVN inschakelen: ja zeker.
Fietspad: was ooit lang geleden aan de orde. Op dit moment zijn er geen middelen,
meevallers uit kredieten zijn er momenteel niet. De raad geeft de prioritering aan.

-24verg. Raad
d.d. 05-11-2013
De verkeerskundige moet er dan nog wel naar kijken. Dus plan moet dan eerst voorbereid worden en dan voorgelegd aan de raad.
Plan m.b.t. wateroverlast: het is heel erg verschillend waar de bui valt. Gemiddeld
zijn de Burg. Wijnenstraat, Heerbaan, Wilhelminastraat lastige plekken. De vraag is
wat de meerwaarde is van een nieuw plan naast het bestaande GRP.
Interruptie CDA: Is crowdfunding als financieringsfonds wellicht een idee m.b.t. de
fontein op de markt?
De voorzitter checkt of er nog behoefte is aan reactie op de motie. Dat is niet het
geval. Hij brengt de motie in stemming.
Stemming over de motie M1:
M.A.T.M. van den Boomen
Voor
J.G. Janssen
Tegen
N. Hagelaar-Koppens
Tegen
A.H.H. Beniers
Tegen
P.M. Rijkers
Tegen
J.G. Leenders
Tegen
F.A.A.M. van de Kerkhof
Tegen
J.P.E. Bankers
Tegen
F.G.A. Hurkmans
Tegen
P.P.M. Bakens
Tegen
P.W.J.M. van de Ven–Schriks
Tegen
J. Bazuin
Tegen
A.W. van Egmond
Tegen
H.L.M. Span
Tegen
P.M.H. Berkers-Lemmen
Tegen
P.A.J.M. Berkers-Coolen
Voor
M.J.H. Vankan
Voor
De motie is verworpen met 3 stemmen voor en 14 tegen.
De voorzitter gaat vervolgens over tot besluitvorming over achtereenvolgens: het
subsidieprogramma Welzijn/Zorg, het subsidieprogramma Toerisme en Recreatie
2014-2016 en de Begroting 2014.
De heer Bankers, fractie CDA geeft aan dat hij zich onthoudt van stemming over het
subsidieprogramma Welzijn/Zorg. De reden daarvoor is dat hij bestuurslid is bij een
vereniging uit het subsidieprogramma.
Het subsidieprogramma Welzijn/Zorg is aangenomen met 16 stemmen voor.
Het subsidieprogramma Toerisme en Recreatie is aangenomen met 17 stemmen
voor.
De fractie PGA/PvdA kan instemmen met de begroting 2014 met uitzondering van
het Centrummanagement en het onderhoud aan de Heerbaan.
De voorzitter concludeert dat de begroting 2014 is aangenomen met 17 stemmen
voor, rekening houdend met de aantekening van de fractie PGA/PvdA.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Voor verslag,
de griffier
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