Beschouwingen begroting 2019
Algemeen Belang is gematigd positief dat we weer een sluitende begroting
voor 2019 hebben.
Het opdelen van de begroting in 4 programma’s geeft een duidelijk inzicht in
ons financieel huishoudboekje.
Deze begroting zal de basis moeten zijn voor de vraag, waar we de
noodzakelijke bezuinigingen kunnen gaan doorvoeren. Daarom is de geplande
Scenario-ontwikkeling Gezond Financieel Huishouden 2019-2022 een goed
begin. Wat ons betreft wordt daarbij ook nadrukkelijk gekeken naar de kosten
van Onis, MEE en LEV, die samen meer dan een miljoen euro bedragen.
De landelijke Overheid zal met vereende krachten (via de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten) een halt toegeroepen moeten worden bij het
fenomeen, waar we de laatste jaren veel last van hebben gehad: alsmaar taken
doorsluizen naar gemeenten zonder daarvoor de nodige financiële middelen
beschikbaar te stellen. Een groot aantal gemeenten is daardoor financieel
zwaar in de problemen gekomen en de bodem van de schatkist is daar dan ook
in zicht.
Een aantal nieuwe wensen uit het Coalitieakkoord zijn verwerkt in de
begroting. We dienen deze, vanwege het begrotingstekort dat opdoemt,
nogmaals tegen het licht te houden.
Voorbeelden? Wij denken met name aan de posten “klimaatbestendig en
energieneutraal” van structureel € 77K, de enorme kostenstijging van
structureel € 62.000,- bij Toezicht en Handhaving, de stijging van € 31.000,- bij
Veiligheid en de enorme en fors oplopende kostenstijging bij het regionaal
Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK). Graag zien we hier een nadere
onderbouwing van. Wat gaan we hier precies mee doen? Met name de stijging
bij het ROK kan er zo bij ons niet in. We hebben het gevoel, dat hier allerlei
bureaucratie op elkaar gestapeld gaat worden.
Daarbij vragen we extra aandacht voor de aanpak van (drugs)overlast door
betere inzet van de handhavingscapaciteit en meer en betere inzet van de
politie.

Het Sociaal Domein laat ook een flinke kostenstijging zien: de
personeelskosten, de uitvoeringskosten en de uitgaven voor de jeugd. De
samenwerking bij de Peelgemeenten dient financiële vruchten te gaan
afwerpen. De conclusies en aanbevelingen die de Rekenkamer doet, dienen we
goed te evalueren en in te zetten waar nodig. Nieuwe bezuinigingen zijn ons
inziens onontkoombaar, wel willen we hierbij opmerken dat we de
verenigingen buiten schot willen laten; zij hebben immers de laatste jaren al
flink hun steentje bijgedragen. Gelukkig op de valreep ook hier goed nieuws
door de uitkering van 1,3 miljoen euro uit het fonds Tekortgemeenten.
We zijn verheugd dat de lokale lastendruk niet meer toeneemt dan de jaarlijkse
indexatie. Het moet immers voor de Astense burger fijn zijn om in Asten te
wonen.
De invoering van de Omgevingswet drukt sterk op de begroting de komende
jaren. We hebben hier hoog op ingezet, ook hier ligt een uitdaging om de
kosten te drukken. De begrote kosten zijn immers ook maar een aanname.
Asten bouwt erop los, een goede ontwikkeling die we alleen maar flink
toejuichen. Sommige projecten zijn gestart (Loverbosch, plan vd Loo) en een
aantal zijn in een vergevorderd stadium zodat er mee begonnen kan worden.
Een belangrijk project dat goed is afgerond, is het Florapark. De grond is
uitgegeven en dus zullen we over een mogelijk vervolg moeten gaan nadenken
bij Nobis en Hoogveld.
We dienen de Astenaren het perspectief mee te geven, dat het mogelijk blijft
om in Asten te wonen.
Betaalbare huizen voor jongeren blijft een speerpunt. We roepen
woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars op om hiermee aan de slag
te gaan. Het verhogen van het budget m.b.t. de starterslening naar €500K
heeft dan ook enkel zin, als hieraan voldaan gaat worden. We vragen de
wethouder om een nadere toelichting hierover, zeker omdat het huidige
budget nog niet op is.
Aan het buitengebied zullen we, boer en burger, samen moeten werken. Het
dient voor eenieder leefbaar te blijven. In de transformatie hiervan zullen we
samen moeten optrekken.
Bij de uitvoering van onze Toekomstagenda moeten we ervoor waken, dat dit
niet uitmondt in een oeverloos overleggen in praat- en werkgroepjes. Probeer
op voorhand de verwachtingen te managen. We hebben immers niet voor van
alles en nog wat een pot met geld klaar staan.

Afsluitend voorzitter,
Algemeen Belang kan instemmen met de begroting en ziet in dat er de
komende jaren nog flink wat hindernissen te nemen zijn. We zullen onze
verantwoordelijkheid hierin niet uit de weg gaan.
Maar…………bij het sluitend maken van die begroting gaat wat ons betreft het
aanpakken van de lastenkant voor de batenkant.
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Beschouwing CDA – Begroting 2019

Met vertrouwen richting een duurzaam vitaal Asten
Beste collega raadsleden, geacht college, belangstellenden hier en luisteraars via Siris,

Ambitie en uitdagingen (economie en financiën)
De begrotingsbehandeling is onze Prinsjesdag. Het is de belangrijkste raadsvergadering van het jaar.
Dit jaar is de begroting zo mogelijk nog interessanter, omdat het de eerste begroting is in deze
raadsperiode. Opgaven uit de toekomstvisie en het coalitieakkoord krijgen met dit document een
financiële vertaling. De begroting 2019 van de gemeente Asten toont onmiskenbaar ambitie, is reëel,
maar kent ook grote uitdagingen:

-

Ambitie: er wordt geïnvesteerd in primaire taken als veiligheid én in voorzieningen die
beeldbepalend zijn voor de komende decennia: een gemeenschapshuis voor Asten, nieuwe
en gerenoveerde basisscholen, pleinen en parken als het Vorstermansplein, het
Processiepark, het Evenemententerrein en mogelijk het Burgemeester Ploegmakerspark.

-

Reëel: aannames, zoals compensatie voor het verdeelmodel Wmo en Jeugd of het SHP, zijn
voor de komende jaren aangepast of worden met concrete bedragen en vervolgstappen
omschreven.

-

Uitdagingen: het feit dat de meerjarenbegroting enkel, en nog maar net, sluitend is in 2019 en
het tekort daarna snel oploopt tot bijna één miljoen Euro in 2022, dat is niet bepaald een
rooskleurig beeld. In tijden van economische voorspoed verwachten we geen negatief
resultaat uit circulaires van het Rijk, maar als het Rijk niet uitgeeft, dan heeft dan nadelige
gevolgen voor de uitkering uit het Gemeentefonds. Dat effect zien we meerjarig duidelijk
terug. Ombuigingen zijn nodig om het huishoudboekje op orde te houden. Tegelijkertijd zien
we wel een structureel gezonde gemeente. Jaren van solide financieel beleid heeft
geresulteerd in een gemeente met relatief veel eigen vermogen. Er zijn zelfs geen kortlopende
schulden. Het hoge weerstandsratio laat zien, dat de aanwezige risico’s opgevangen kunnen
worden.

Deze begroting staat ook in het licht van recente ontwikkelingen als 1) de tegemoetkoming uit het
Fonds tekortgemeenten, 2) de resultaten uit het Rekenkameronderzoek naar het sociaal domein,
en 3) de bestuursopdracht scenario-ontwikkeling gezonde financieel huishouden 2019 – 2022.
Voordat wij als CDA-fractie de verschillende programmaonderdelen van de begroting behandelen,
gaan wij in op deze drie ontwikkelingen.

-

Tegemoetkoming Fonds tekortgemeenten: dat we als gemeente een beroep moesten doen op
deze eenmalige uitkering is vervelend genoeg. Het resultaat is wat ons betreft ver boven
verwachting. De gemeente Asten krijgt per inwoner in vergelijking met andere gemeenten,
helemaal van onze grootte, een hoog bedrag ter compensatie van ongeveer € 79 per inwoner.
Het toont natuurlijk ook de aard en omvang van de vragen, die er voor onze gemeente zijn in
het sociaal domein. Wat onze fractie betreft wordt de € 1.325.000, die we nu ontvangen van
het Rijk, bestemd om de toekomstige tekorten in het sociaal domein op te vangen. Per slot
van rekening is er tijd nodig om ombuigingen te realiseren.

-

Rekenkameronderzoek sociaal domein: het rekenkameronderzoek kwam eerder deze middag
al ter sprake. Een jaar geleden heeft onze fractie gevraagd naar een rekenkameronderzoek
om meer inzicht te krijgen in de (financiële) ontwikkelingen in het sociaal domein. Dat voorstel
werd uiteindelijk door de volledige raad gesteund. Het rapport biedt interessante uitkomsten
en aanknopingspunten voor een vervolg. Duidelijkheid over budgetten is een vereiste om de
juiste afwegingen als raad te kunnen maken. De CDA-fractie wil dat er prioriteit wordt gegeven
aan nader onderzoek naar aanleiding van dit rekenkameronderzoek. Wij horen graag van het
college hoe het college hierover denkt en welke vervolgstappen zij gaat nemen.

-

Bestuursopdracht scenario-ontwikkeling: het CDA kan zich vinden in het voorstel van het
college om een bestuursopdracht vast te stellen, waarin scenario’s worden ontwikkeld, die
moeten leiden tot besparingen. Wij staan voor goed rentmeesterschap, gezond financieel
beleid. In het recente verleden hebben wij als gemeente laten zien, dat we goed in staat zijn
om dit soort uitdagingen aan te gaan. Dat maakt het niet per definitie makkelijker, maar wij
hebben het vertrouwen in een goede afloop. Vanwege de financiële positie op korte termijn is
het CDA in deze begroting terughoudend met nieuwe wensen.

Bestuur en veiligheid
Veiligheid is de primaire taak van de overheid en bepaalt in grote mate of inwoners gelukkig zijn. Het
is bekend, dat het CDA vaker heeft gepleit voor meer middelen om de ondermijnende criminaliteit in
onze gemeente en regio te bestrijden. Hennepplantages, xtc-laboratoriums en drugsdumpingen zijn
niet normaal. Specifieke aandacht vraagt het buitengebied: omvangrijk en met steeds meer stoppende
ondernemers. Meer investeringen sluiten wij als fractie in de toekomst niet uit, als dit nodig is om –
samen met andere overheden – effectief te zijn tegen de georganiseerde criminaliteit.

Het koersen op eigen kracht in netwerken is binnen dit huis een gevleugelde uitspraak. Als CDAfractie willen wij het belang om regionaal samen te werken benadrukken. De resultaten van
‘Veerkrachtig bestuur in Brabant’ waren voor onze gemeente overwegend positief. Maar er was ook
een kanttekening, die de Commissaris van de Koning herhaalde in zijn recente bezoek aan Asten.

Als Peelgemeenten waren we enkele jaren geleden vooruitstrevend in de wijze waarop we
samenwerkten en de ambitie die we gezamenlijk uitspraken. Wij willen die tijd zien terugkeren.
Enerzijds draagt dat bij aan onze bestuurskracht, anderzijds levert het mogelijk meer resultaten op in
inhoudelijke en/of financiële zin. In de Peel zijn er meer aspecten die ons verbinden, dan verschillen.
Wij horen graag hoe het college hier tegenaan kijkt.

Sociaal domein
Het sociaal domein staat al jaren in de belangstelling. Niet in de laatste plaats vanwege de hoge
uitgaven voor met name het beleidsveld jeugd en de achterblijvende inkomsten vanwege de
verdeelmodellen. In de begroting zien we dat acties zijn ondernomen om de tekorten terug te dringen.
Daarnaast is de hoop gevestigd op aanpassing van de verdeelmodellen vanaf 2021. Het
rekenkameronderzoek laat daarentegen zien, dat de gemeente nog meer in control kan raken. Wij
zien dus stappen in de goede richting, maar vragen ons tegelijkertijd af, wanneer wij concrete
resultaten mogen verwachten en welk perspectief het college ons als raad kan geven? Mede in het
licht van het rekenkameronderzoek en de scenario-ontwikkeling?

Aan het begin van de decentralisaties in het sociaal domein is als uitgangspunt genomen, dat er een
verschuiving plaatsvindt van (dure) professionele zorg naar hulp geboden door naasten. Als overheid
zijn we verplicht dat proces te begeleiden en financieel te ondersteunen. Op basis van de begroting
2019 blijkt slechts een beperkt deel te worden besteed aan vrijwilligerswerk en mantelzorg (0,28% van
de totale lasten in het sociaal domein). Een bevestiging hiervan lijken wij terug te vinden in de
uitkomsten van het rekenkameronderzoek, waarin de uitgaven voor basisondersteuning dalen. Hoe
duidt het college deze ontwikkeling?

Ruimtelijk domein, economie en financiën
Het ruimtelijk domein staat aan de vooravond van tal van transformaties: naar een meer duurzame en
klimaatbestendige samenleving, met de invoering van de Omgevingswet en veranderingen in het
buitengebied. We zien tot onze tevredenheid grote investeringen om onze gemeente meer
klimaatbestendig te maken. De kans op wateroverlast wordt verminderd in Asten-centrum en
Heusden. Met het vaststellen van deze begroting komt ook meer formatie beschikbaar om te werken
aan duurzaamheidsdoelen. In dat verband willen wij de suggestie doen voor zonnepanelen op
bedrijven (agrarisch, industrieterreinen).

De Omgevingswet wordt aangeduid als een transitie, die in omvang lijkt op de recente veranderingen
in het sociaal domein. Dat zien we ook terug in de kredieten, die hiervoor beschikbaar worden gesteld.
Als fractie willen wij weten, wat wij als gemeente wanneer gaan doen? De uitgaven tot dusver zijn
relatief beperkt. Wij stellen die vragen ook, omdat wij de Omgevingswet als kans zien. Een kans om
tot innovatie te komen, om inwoners erbij te betrekken en om zaken mogelijk efficiënter te regelen.

De transformatie van het buitengebied is opgenomen in de toekomstvisie Asten 2030. Wij pleiten voor
meer voorlichting rondom VAB’s vanuit het PIT-team. Daarnaast mag de transformatie wat ons betreft
meer zichtbaar zijn en sneller plaatsvinden. Wij horen graag de reactie vanuit het college aangaande
onze opmerkingen over de Omgevingswet en de transformatie van het buitengebied.

Met vertrouwen richting een duurzaam vitaal Asten
Asten heeft de komende jaren een hoge ambitie. Los van grote projecten als het gemeenschapshuis,
het SHP, de aanpak van ondermijning en het financiële huishoudboekje op orde krijgen, draait het om
zaken echt anders organiseren. We transformeren naar een meer duurzame samenleving. We krijgen
te maken met de Omgevingswet. Het buitengebied staat aan de vooravond van grote veranderingen.
En dat alles doen we ook nog eens met een andere manier van werken, de vijfde pijler uit de
toekomstvisie: burgerparticipatie, een overheid die beter aansluit op de wensen en deelname van
inwoners. Wie zien die toekomst met vertrouwen tegemoet, maar als CDA-fractie zijn wij niet blind
voor de financiële opgave, die er op korte termijn ligt.

Voorzitter, resteert mij nog een tweetal punten te maken. Allereerst willen wij de ambtelijke organisatie
bedanken. Zij hebben opnieuw laten zien, dat wij in Asten kunnen steunen op een kwalitatief goede
organisatie.

De tweede opmerking heeft betrekking op een motie, die onze fractie mede namens andere partijen
wil indienen. Aanleiding is recente berichtgeving in de media over alcoholmisbruik van minderjarigen
in onze gemeente. Wij roepen het college op om samen met andere betrokkenen te komen tot een
(nieuwe) visie, waarmee we dit probleem mogelijk kunnen beperken. Tot zover de bijdrage van onze
fractie in de eerste termijn.

Voorlezen motie

Fractie CDA Asten-Heusden-Ommel,

John Bankers, Jos Leenders, Susanne de Groot, Daniel van Schijndel, Geert van den Eijnde,
Rico ter Voert, Soekena Sabbar

Samen denken, durven en doen.
Voorzitter,
Als eerste willen wij de ambtelijke organisatie bedanken voor het opstellen van de begroting
en de medewerking die aan ons is verleend bij de voorbereiding op onze reactie op de
begroting 2019.
Deze begroting laat een sluitend jaar voor 2019 zien en vanaf 2020 een oplopend tekort tot
bijna 1 miljoen in 2022. Men kiest ervoor om de begroting 2019 hoe dan ook sluitend aan te
bieden en zodoende ruimte en tijd te creëren om te kunnen werken aan een sluitende
meerjarenbegroting. Had die tijd en ruimte voor dit probleem niet eerder genomen kunnen
worden? Wij denken van wel. Bij een gezonde financiële huishouding hoort alertheid op
zaken die op je af kunnen komen.
Daarnaast kunnen wij deze begroting niet los zien van de uitkomsten van het rekenkamer
onderzoek en de 1,3 miljoen die Asten gaat ontvangen uit het Fonds Tekort Gemeente.
Al met al niet meer zekerheid qua financiën, wel -zeker met het laatste nieuws- een positiever
vooruitzicht.
Ons commentaar nu, richt zich vnl. op de ambities en opgaven die in de begroting worden
genoemd met dien verstande dat ook onze fractie het belangrijk blijven vinden dat er een
solide en structureel toekomstbestendige financiële huishouding aan ten grondslag ligt.
D66-HvA stelt zich op als een positief-kritische partij. Er is veel om positief over te zijn, veel
facetten zijn nog in beweging en over een aantal aspecten zijn wij kritisch.
Ambities op papier zijn gratis. Het gaat erom hoe deze zich vertalen in concrete plannen.
Om invulling te geven aan de Toekomstagenda is een cultuuromslag van het gemeentelijk
bestuur en de organisatie noodzakelijk. Wij juichen de beoogde cultuuromslag richting een
meer ‘burger gedreven’ aanpak van harte toe.
Dat vergt meer transparantie, laagdrempeligheid en ja, meer moeite, om diegene die wat extra
hulp nodig hebben toch te bereiken te betrekken en te waarderen
We hebben op dat vlak nog een weg te gaan maar wij zien nu al wezenlijke verschillen, zeker
in vergelijk met een aantal omliggende gemeenten.
Binnen regionale samenwerkingsverbanden, waar wij een gedeelte van onze
verantwoordelijkheid uit handen geven, is het van groot belang om de juiste procedures te
volgen zodat de raad haar werk naar behoren kan uitvoeren.
Dat laatste geldt ook voor de nieuwe indeling van deze begroting. Wij hebben tegen de
vermindering van 10 naar 5 en recentelijk naar 4 programma onderdelen gestemd. Te zien nu
is dat je met minder programma’s meer overlap van beleidsterreinen krijgt. Dit gaat ten kosten
van het overzicht en dus controleerbaarheid. Minder doelstellingen per onderwerp en alleen
opnemen wat echt belangrijk is, gevolg van deze bundeling is dat de controlerende taak van
de raad ingewikkelder wordt.

D66-HvA zal blijven hameren op transparantie en controleerbaarheid. Het rekenkamer
onderzoek is hier een goed voorbeeld van. Naar onze mening zijn die absoluut nodig om onze
organisatie en in het verlengde daarvan onze regionale samenwerkingsverbanden gezond te
houden en sterker te maken.
De uitvoering en organisatie van het Sociaal Domein kent ook in 2018 nog veel
onduidelijkheid en onzekerheid. Het bestuur van de Peelgemeente geeft aan dat men nog
steeds niet in control is en recent ligt er een uitspraak met waarschijnlijk financiële gevolgen
van de Centrale Raad van Beroep over huishoudelijke ondersteuning.
En voor ons ligt de uitslag van het rekenkamer onderzoek. Wij zijn in afwachting van een
reactie van het college op dit onderzoek. D66 HvA heeft sinds jaar en dag gevraagd om meer
inzicht in cijfers en de verrichtingen die hiervoor zijn gedaan en wij hebben verschillende
jaren achtereen signalen afgegeven over te hoge uitvoeringskosten en het onrealistisch
begroten. Het een en ander wordt nu bevestigd in de uitslag van het rekenkameronderzoek.
Voor ons is dit rekenkamer onderzoek geen eindconclusie, maar een beginpunt van nieuw
werken, waarin beter samenwerken en onze zorgplicht meer klantgericht uitvoeren met meer
inzicht in cijfers en taken.
Aan gegeven wordt dat vrijwilligers en mantelzorgers onmisbaar zijn voor de
kantelbeweging die is ingezet.
We zien deze ambitie niet terug in concrete maatregelen. Sterker nog, in 2021 wordt het
beschikbare bedrag verlaagd van 53000 naar 44000. Kan de wethouder aangeven waarom
hiervoor is gekozen en waarom wordt in algemeenheid niet meer voor vrijwilligers en
mantelzorgers begroot, als dit zo belangrijk is.
Gezondheid is voor ons een centraal thema. Hoe gezonder je bent, hoe meer je jezelf kunt
ontplooien, en hoe meer je mee kunt doen in de samenleving.
Dat betekent schone lucht, meer natuur en ruimte om te bewegen.
In verschillende programma’s van de begroting zijn hiervoor activiteiten opgenomen.
De projecten alcohol en drugs preventie vinden wij gezien recente ontwikkelingen
onvoldoende en wij dienen hier samen met het CDA een motie over in.
Schone lucht staat in onze gemeente al lang onder druk. Naast vervuiling door verkeer en
industrie kent onze gemeente overlast gerelateerd aan de intensive veehouderij.
De transitie van het buitengebied is in volle gang. De visies zijn duidelijk en het lijkt erop
dat de regierol meer en meer bij gemeentes komt te liggen. De kansen die zich mn. in
ruimtelijke zin voordoen moeten we meer gebruiken om luchtkwaliteit maar ook natuur en
landschapskwaliteit te verbeteren.
Onderdeel van de begroting 2019 is een programma op te stellen voor de transitie van het
buitengebied in de dialoog met agrariërs, betrokken burgers en politiek. Daar hoort ook
deskundige ondersteuning bij. Hoe krijgt de burger, die vaak een kennisachterstand heeft in
deze complexe materie, hierbij een goede voorlichting en deskundige ondersteuning? D66HvA stelt voor een post voor deze deskundigheidsondersteuning aan burgers op te nemen.
Verder missen wij bij dit onderwerp de sloopregeling. Er ligt nog een toezegging van de
wethouder om deze aan te passen aan het bestemmingsplan buitengebied 2016. Wanneer
kunnen wij daar actie op verwachten.
Op het gebied van Energieneutraal en duurzaamheid bevat deze begroting ambities en
opgaven met een in deze begroting te bescheiden budget. Denkt men het hiervoor te kunnen
realiseren? Asten is naar onze mening te afwachtend, te bescheiden. Het is goed dat zaken
vanuit de landelijke overheid worden aangestuurd. Het regionale energieplan moet er volgend
jaar liggen en de ontwikkeling van zonneparken moet inmiddels via een ladder van

duurzaamheid. Wat dat laatste betreft is een afwachtende houding per ongeluk weer een
voordeel geweest.
Klimaatbestendig Asten
Hier wordt wel stevig op in gezet in nieuwe taken en investeringen.
Het groengebied evenemententerrein is een goed initiatief waar verschillende
maatschappelijke opgaven samen komen. Fiets/wandel structuren, waterberging, toename
biodiversiteit, ruimte voor grote evenementen. Elementen die wij ook graag versterkt willen
zien in het burgemeester Ploegmakerspark.
Een belangrijk onderwerp, zowel maatschappelijk als financieel, is het Strategisch
Huisvestings Plan (Deze keer slaan we de maatschappelijke discussie maar even over hoewel
daar ook nog genoeg over gezegd kan worden). In de begroting wordt nu nog steeds
vastgehouden aan een totale investering van €8.5 miljoen voor de nieuwe scholen, terwijl wij
allemaal weten dat die véél hoger gaat worden. De nieuwe normbedragen van het VNG zijn
hoger dan de ervaringscijfers die gebruikt zijn en dan hebben we het nog niet over bouwen
volgens de BENG normen. Dit betekent incidenteel en structureel meer kosten die bewust niet
zijn mee genomen
Economie en financiën
Een streven is om het centrum autoluw te maken en daar toe worden verschillende scenario’s
onderzocht. Ook D66-HvA heeft een scenario aangedragen en wij hopen snel een voorstel te
kunnen zien waar ook de burgers hun mening over kunnen uiten.
Lokaal wordt gekeken naar nieuwe bedrijven terreinen, links en rechts naast Nobis. Naar
onze mening lijken deze plekken daarvoor geschikt. De gemeente Helmond heeft plannen om
het regionaal bedrijventerrein BZOB uit te gaan breiden in het beekdal van de Astense Aa.
Hier zijn wij fel op tegen, omdat dit het waardevolle beekdallandschap aantast en ten kosten
gaat van de recreatieve uitstraling en waterbergingsfunctie van dit gebied. Wij zijn een
tegenactie gestart. Is van het college ook actie in die richting te verwachten?
Het is duidelijke dat in deze meerjarenbegroting, met oplopende tekorten tot €1 miljoen in
2022, een aantal ontwikkelingen nog niet zijn meegenomen. Wij noemen:
- de verwachte extra kosten van het SHP
- de gevolgen van het rekenkameronderzoek
- de toezegging van €1,3 miljoen uit het fonds Tekort Gemeenten.
De grote onzekerheid bestaat nu al geruime tijd en maakt de keuze voor een goede en
onderbouwde beslissingen moeilijk. Met name de cijfers in het Sociaal Domein kunnen wij
moeilijk op waarde beoordelen en vragen om snel duidelijkheid. Wij kijken uit naar het plan
van aanpak gebaseerd op een 3-tal scenario’s die het college voor volgende maand heeft
toegezegd.
Een begroting geeft weer waar een college in algemeenheid voor kiest. Wij kunnen duidelijk
lezen welke prioriteiten het college belangrijk vindt in de uitvoering van onze gezamenlijke
visie Asten 2030.
Wij vinden op een aantal punten: duurzaamheid, vrijwilligerswerk, jongeren, transitie
buitengebied een dis-balans tussen aan de ene kant de ambitie en taken en aan de andere kant
het geld wat men daarvoor over heeft: nogmaals, ambities op papier zijn gratis. Het gaat erom
hoe deze zich vertalen in concrete plannen.
Fractie D66-Hart voor Asten
Tiny van den Eijnden, raadslid - Remco Wever, raadslid - Gijs de Jong, commissielid

Algemene beschouwingen Begroting 2019
Leefbaar Asten
“Samen zetten we er onze schouders onder”
Voorzitter, leden van de raad, college en andere belangstellenden en
luisteraars via radio SIRIS.
Vandaag behandelen we de eerste begroting van deze nieuwe raadsperiode.
In het nieuwe coalitieakkoord zijn een aantal maatschappelijke opgaven
opgenomen en deze opgaven worden programmatisch opgepakt en reiken
verder dan de bestuursperiode 2018-2022.
Het gaat momenteel goed met de BV Nederland, maar lokaal verkeren we nog
steeds in financieel zwaar weer en blijft het voorlopig nog onbestendig.
Hoewel Asten financieel gezond is, moeten wij keuzes maken, prioriteiten
stellen en de belangrijkste zaken als eerste uitvoeren, en hierbij past een goede
communicatie met onze inwoners.
De begroting 2019 is sluitend en vanaf 2020 ontstaat er een oplopend tekort.
Wij hebben bij de behandeling van de Voorjaarsnota al vastgesteld dat de grote
financiële tekorten in het sociale domein en de financiële gevolgen die de
invoering van de omgevingswet met zich mee brengen hierin een belangrijke
rol spelen.
De tekorten moeten we ombuigen en hiervoor moet een “Bestuursopdracht
Scenario-ontwikkeling Gezond financieel huishouden 2019 – 2022 worden
vastgesteld. Aan de hand van een aantal scenario’s moeten we komen tot een
gezonde financiële huishouding waarbij weer ruimte ontstaat voor nieuw
beleid.
Opnieuw een pittige uitdaging voor de Raad, waarbij verstandige keuzes
moeten worden gemaakt.
Deze algemene beschouwing heeft de titel meegekregen: “Samen zetten wij er
de schouders onder”. Wat onze fractie betreft betekent dit dat we als Raad
samen met het college optrekken, en dat we vroegtijdig betrokken worden in
de discussie en de uiteindelijke keuzes van deze scenario’s. In de commissie
AZ&C hebben wij dit onlangs ook onder uw aandacht gebracht.

Voorzitter, in het licht van deze begroting is er ook positief nieuws te melden.
We hebben onlangs gehoord dat Asten een bedrag ontvangt van €1.324.613.82
uit het Fonds tekortgemeenten sociaal domein.
De nooit aflatende lobby en inspanningen van de vorige wethouder sociaal
domein Jac Huijsmans en zijn team van ambtenaren moet hier genoemd
worden en het lijkt er op dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen. Een groot
compliment is hier zeker op zijn plaats.
Het tekort van € 550.000 in het sociaal domein wat ook door Cebeon is
berekend is een deel van dit bedrag.
Gelijk hebben is inderdaad niet altijd gelijk krijgen hebben we vaker in deze
raad gehoord, maar het ziet er nu dan toch naar uit dat we nu beloond worden
in plaats van gestraft voor een verantwoord medicatie gebruik. Het kan bijna
niet anders dat dit moet leiden tot een structurele herverdeling van de
toekomstige middelen. Maar dat wachten we uiteraard af. De weg van Jac
Huijsmans wordt door de wethouder en ambtenaren voortgezet.
Dan onze beschouwing over het rekenkameronderzoek.
De Rekenkamer heeft onlangs een onderzoek laten instellen om meer grip te
krijgen op de tekorten in het sociaal domein.
Het rapport is vandaag gepresenteerd aan de Raad met de nodige conclusies
en aanbevelingen. Het college zal een voorstel gaan voorbereiden ter opvolging
van de conclusies in het rapport.
Onze fractie wacht deze voorstellen uiteraard af.
Ik wil toch al een aantal opmerkingen plaatsen.
Zowel de toekomstige structurele uitkering uit het gemeentefonds en ook de
conclusies/aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamer kunnen leiden tot
een nadere bijstelling van deze begroting op onderdelen en de meerjaren
begroting.
Specifiek voor het sociaal domein kun je overwegen opnieuw de reserve sociaal
domein in het leven te roepen in afwachting van 2021 wanneer de
verdeelsleutels opnieuw bepaald zijn.
Voorzitter, ik zoem nu wat nader in op een aantal specifieke onderwerpen in
willekeurige volgorde.
 Duurzaamheid:
Voor Leefbaar Asten een belangrijk thema dat in alle beleidsterreinen moet
worden meegenomen. Wij zijn pas tevreden als we grote stappen zetten op
weg naar besparing op energie en opwekking van duurzame energie. We
hebben een behoorlijk inhaalslag te maken. Vooral in de nieuw te

ontwikkelen woonwijken en de nieuwe scholen vragen wij aandacht voor
een duurzame bouw en aardgasvrij bouwen. De gemeente heeft de regie in
deze.
 Burgerparticipatie:
In de toekomstagenda Asten 2030 en in het coalitieakkoord 2018-2022
wordt burgerparticipatie nadrukkelijk genoemd en worden de inwoners van
Asten ook uitgenodigd om zelf de handen uit de mouwen te steken en mee
te denken. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota heeft onze fractie
aangegeven te hopen dat onze inwoners zich betrokken voelen. Gezien onze
financiële situatie zullen we nog nadrukkelijker deze betrokkenheid moeten
opzoeken en samen de schouders er onder zetten.
Burgerinitiatieven daartoe blijven we ondersteunen, maar duidelijk moet
zijn dat bij ondersteuning niet meteen financiering hoort. Het
kostenbewustzijn moet bij iedereen ontstaan.
In de begroting lezen we terug dat jongeren meer betrokken gaan worden
bij besluitvorming. Onze fractie juicht dit van harte toe, voor ons was dit een
belangrijk speerpunt tijdens de afgelopen verkiezing. Hoe u dit kunt doen?
Hiervoor nodig ik u uit ons verkiezingsprogramma er op na te slaan, hierin
zijn voorbeelden van jongerenparticipatie genoemd.
 Sociaal domein:
Wij hebben inmiddels kennis genomen van het rapport van de Rekenkamer.
Het is nu nog te vroeg om hier in te gaan op alle conclusies en
aanbevelingen. Erg verheugd concludeert onze fractie uit het rapport dat er
in de afgelopen jaren in algemene zin een goede koers op dit domein is
gevaren en dat we niet bovenmatig hebben ingezet op voorzieningen.
Daarnaast moet er opnieuw vastgesteld worden wat de juiste budgetten zijn
die ingezet gaan worden bij het sociaal domein. Dit moet nader worden
uitgewerkt.
Bij de behandeling van de voorjaarsnota hebben wij aangegeven op welke
wijze we de afschaling van de jeugdzorg dichtbij georganiseerd willen zien
en de rol van het lokale team hierin.
Dit komt overeen met de aanbevelingen die hierover in het rapport worden
gedaan.
We constateren dat de verantwoordelijke wethouder deze koers al volgt en
daarnaast ook inzet op de versterking van het sociaal team Asten. Zodat zelf
vaker ondersteuning kan worden geboden in plaats van de inzet van
specialistische dure zorg en er regie is vanuit één professional. Wij
realiseren ons terdege dat deze nieuwe manier van werken een investering
vraagt in tijd en in middelen.

In het verleden heeft onze fractie met enige regelmaat gepleit voor een
goede monitoring vooral ook in Peelverband, zeker als er geconstateerd
wordt dat 50% van de jeugdzorg niet in beeld is geweest. Alleen dan kun je
uiteindelijk een goede grip krijgen.
Voorzitter, er ligt een pittige opdracht voor het college maar onze fractie
heeft er vertouwen in dat deze klus uiteindelijk geklaard gaat worden door
de juiste accenten aan te brengen en met de juiste middelen die
voorwaardelijk zijn voor deze inzet.
 Veiligheid en innovatie:
De extra inzet op veiligheid (Peeland interventie team) en innovatie
(innovatiehuis de Peel) kan rekenen op onze steun. Maar ook hier geldt dat
meten weten is. Wij pleiten voor een goede monitoring en willen we
zichtbare resultaten zien.
 Samenwerking gemeenschappelijke regelingen (GR):
In toenemende mate bepalen de samenwerkingsverbanden waarin we als
gemeente deelnemen een belangrijk deel van onze uitgaven. Wij
verwachten van het college een scherpe en kritische opstelling vooral naar
de prestaties die verschillende organisaties neerzetten in relatie met de
budgetten die hiervoor beschikbaar worden gesteld.
In de GR Peelgemeenten moeten we alert zijn op de uitvoeringskosten zeker
gezien de geringe omvang van dit samenwerkingsverband. Ons bereiken
geluiden dat er weer extra middelen worden gevraagd, maar weten ook dat
de wethouder hier zeer kritisch in is.
 Nieuwe wensen:
Onze fractie is terughoudend met het indienen van nieuwe wensen. Zoals
eerder aangegeven zullen we eerst in ons huishoudboekje de juiste
accenten moeten aanbrengen en wachten we de toekomstige structurele
middelen af die we gaan ontvangen vanuit het Rijk.
Ik wil positief afronden.
Het gaat goed in Asten. Er wordt veel gerealiseerd voor en vaak ook met
onze inwoners. Bestaand beleid wordt uitgevoerd, we staan niet bepaald
stil. Het dorp ontwikkelt zich verder in positieve zin.
In de voorjaarsnota hebben we aandacht gevraagd voor de huidige staat van
het Ploegmakerspark. Wij stellen vast dat meerdere fracties in deze raad
hierover bezorgd zijn.
Ook de vrijwilligersorganisatie Stichting Asten Schoon (SAS) heeft aan de bel
getrokken. Het park vervult op dit moment niet meer de functie die we het
zo graag toedichten.
Men moet er veilig kunnen verblijven en recreëren en dit is op dit moment
daar niet mogelijk. Om allerlei redenen wordt het park gemeden. Het park

moet wederom worden teruggeven aan de Astenaren en hiervoor is op
korte termijn inzet geboden.
Wij dienen hiervoor een amendement in waarin we het college opdracht
geven om in 2019 een plan te presenteren hoe het park opgewaardeerd kan
worden naar de toekomst en hieraan ook voorwaarden te verbinden om dit
zo te houden.
Voor de toekomst zien wij hier een prominente rol voor SAS liggen, hun
inzet verdient groot respect en zij moeten een serieuze partner van de
gemeente zijn als het gaat om de oren en ogen van en voor onze
gemeenschap. Zet hier op in college!!
Voorzitter, ik ga afsluiten met een aantal overwegingen;
- In het kader van de scenario-ontwikkeling vragen wij ons af of het budget
voor centrum-ontwikkeling geoormerkt moet blijven. In principe geldt
voor plannen in het centrum exact hetzelfde als voor andere wensen
namelijk, een plan wordt ingediend en in de begroting opgenomen met
een PM post.
- Wij houden rekening met een bijstelling van deze begroting op een later
tijdstip.
- Wij wachten de acties vanuit het college af m.b.t. de conclusies en
aanbevelingen van het rapport van de Rekenkamer.
- Wij vinden dat de raad tijdig in stelling moet worden gebracht bij de
toekomstig scenario’s en wij willen van het college horen hoe zij hier
tegen aan kijken
- Er moet onverminderd inzet worden gepleegd richting Den Haag om het
Astense geluid m.b.t. het sociaal domein blijvend te laten landen en
hopelijk leidt dit tot een structurele aanpassing van de beschikbare
middelen.
- De Invoering Omgevingswet baart ons grote zorgen. Welke ambitie
hebben wij voor de korte en lange termijn?
Tot slot spreken wij onze dank uit aan iedereen die betrokken is geweest bij de
tot standkoming van deze begroting en gaan over tot de orde van de dag.
Fractie Leefbaar Asten;
Ellen Berkers-Coolen
Ivonne Berkers
Embert Berkers
Antoon Driessen
Maarten van den Boomen

Math Vankan

Asten, 6 november 2018

Algemene beschouwing PGA begroting 2019
- de inwoner centraal, maar nu ook écht Voorzitter, samen op weg naar een duurzaam en vitaal Asten. Zo luidt de titel van het
coalitieakkoord. De ambities zoals beschreven in de begroting doen deze titel eer aan, maar
als je de activiteiten en planning goed bekijkt dan hebben we nog een lange weg te gaan.
Kijkend naar de cijfers, maakt de PGA zich ernstige zorgen over het sociaal domein. Wij zijn
het niet eens met de bezuiniging van € 150k op jeugdzorg in 2019 en € 300k in 2020. Wij
vinden het onverstandig om € 250k uit de reserve eenmalige bestedingen in te zetten voor
een structureel tekort in het sociaal domein. De NOS berichtte gisteren nog dat de helft van
de gemeenten nu al weet dat ze volgend jaar nog meer uitgeven aan jeugdzorg. De
bezuinigingen op de jeugdzorg zien we dan ook graag teruggedraaid, we verzoeken het
college dit mee te nemen in de scenario-ontwikkeling Gezond Financieel Huishouden.
Bovendien willen we dat de onverwachte meevaller van € 1.3 mio uit de stroppenpot wordt
ingezet voor jeugd en de WMO.
We kunnen er niet omheen, onze fractie is enorm getriggerd door de conclusie van het
onderzoek van de rekenkamercommissie ‘Grip op het sociaal domein’. Asten heeft € 800 ton
minder begroot binnen het sociaal domein, dan dat hiervoor beschikbaar is gesteld via het
gemeentefonds. Uit de begrotingen en de jaarrekeningen ontstond echter het beeld dat er
een tekort was op het sociaal domein. Voor ons rijst daarmee de vraag ‘hoe heeft dit kunnen
gebeuren?’ Dit is een buitengewoon serieuze vraag. Want uiteindelijk gaat het om de vraag
of de raad de juiste informatie heeft gekregen om de juiste keuzen te kunnen maken. Het
feit dat wij hier nog geen antwoord op hebben, omdat een verdiepend onderzoek
noodzakelijk is – heeft zijn weerslag op hoe we naar de begroting 2019 kijken.
Besturen en inwoners
Inwoners versterken
Een veranderende samenleving vraagt om een andere manier van samenwerken en een
andere wijze van besturen. Of het nu gaat om de transitie van het buitengebied, de
energietransitie of de transformatie van de zorg. Binnen al deze taakvelden wordt een nader
beroep gedaan op onze inwoners. In de begroting staat dat de gemeente faciliteert en
betrokken, benaderbaar en aanspreekbaar moet zijn.
Een voorbeeld. Het speelbeleid is een onderwerp dat zich goed leent voor samenwerking
tussen gemeente en inwoners. Onlangs hoorden wij het verhaal van een zandbak in een wijk
in Asten die van de één op de andere dag was weggehaald. Navraag van een omwonende
leidde tot het antwoord van de gemeente; ‘We hebben de buurtvereniging aangeschreven’.
Wanneer u het speelbeleid erop na slaat is de buurtvereniging inderdaad verantwoordelijk
voor de communicatie en het draagvlak bij omwonenden. Wat bleek echter in dit geval, deze
wijk had al geruime tijd geen buurtvereniging meer (net zoals vele andere wijken in Asten).

Vanuit het beleid wordt verondersteld dat de buurtvereniging de verantwoordelijkheid voor
de communicatie en het draagvlak op zich neemt, maar dit wordt niet getoetst – laat staan
gefaciliteerd. In dit voorbeeld lijkt het dan ook meer op het ‘over de schutting gooien’ van
verantwoordelijkheid.
Een ander voorbeeld heeft betrekking op het verkrijgen van draagvlak bij omwonenden voor
de afkoppeling van het regenwater tijdens vervanging van het riool. Mooi hieraan is dat de
gemeente en inwoners elkaar versterken in de strijd tegen wateroverlast. De gemeente
streeft naar een deelname van omwonenden van 80%. Uit de praktijk, zoals bij de
vervanging van het riool aan de Heerbaan, blijkt dat dit streven niet wordt gehaald. Ergens
laten we als gemeente kansen liggen.
De PGA ondersteunt het uitgangspunt, dat inwoners zelf verantwoordelijkheid kunnen
nemen voor hun woon- en leefomgeving. Maar we plaatsen vraagtekens bij de manier
waarop de gemeente dit faciliteert. Er moet serieus gekeken worden hoe de positie van
inwoners kan worden versterkt. Hoe de aansluiting met de mensen in de wijk wordt
gevonden. Wij zien hierin een belangrijke rol weggelegd voor de dorpsondersteuner. Wij
horen graag welke kansen bijvoorbeeld Onis hierin ziet.
Het sociaal domein
Onderzoek werkdruk jongeren- en gezinscoaches
De kosten in het sociaal domein stijgen. Desondanks wordt er bezuinigd binnen het sociaal
domein. Er wordt gepoogd de kosten terug te dringen door de duurdere zorg ‘af te schalen’
naar goedkopere zorg. De goedkoopste variant hierbij is het netwerk van de cliënt. PGA
heeft al meerdere keren aangegeven dat wij dit niet reëel vinden. Wij vinden de leus ‘licht
waar het kan, zwaar waar het moet’ te vrijblijvend en we roepen de andere fracties op om
dit samen met de wethouder te concretiseren.
Door de voorgenomen bezuiniging wordt de druk vergroot bij de eerstelijnszorg, wat niet
ten goede komt aan de zorg voor de jeugdigen in Asten. Wij willen dat er een
vervolgonderzoek komt naar de werkdruk van de jongeren- en gezinscoaches in het sociaal
team Asten. Uit het onderzoek van de rekenkamer blijkt dat dat juist zij relatief veel
doorverwijzen naar duurdere zorg. Jeugd- en gezinscoaches zelf geven ook aan dat er wordt
doorverwezen naar duurdere zorg, terwijl dit niet in alle gevallen nodig is. De reden is een te
hoge werkdruk door toenemende administratie. Doorverwijzen is dan vaak voor hen de
enige optie om te voorkomen dat een kind tussen wal- en schip raakt of dat de wachtlijst
verder toeneemt.
Clientondersteuning WMO
Ook binnen de WMO wordt eerst gekeken wat men zelf kan en wat eventueel door het
netwerk van de cliënt kan worden ondervangen. De gemeente gaat uit van de eigen kracht
van de inwoners en hun sociaal netwerk. Maar hoe zit het dan met de eigen kracht van de
inwoner op het moment dat hij of zij wel een beroep doet op ondersteuning van de
gemeente?
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Uit het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek WMO blijkt dat een deel van de ondervraagden
zich niet gehoord en serieus genomen voelt. Wij vinden dat voorkomen moet worden dat de
cliënt zijn eigen kracht verliest en zich een marionet van de gemeente voelt. De
onafhankelijke cliëntondersteuner kan een cruciale rol spelen bij het versterken van de
positie van de cliënt. Uit het zelfde cliëntervaringsonderzoek blijkt echter dat de
onbekendheid van de cliëntondersteuner groot is en het gebruik hiervan laag. Dit vinden wij
een probleem.
De vraag is wat er in 2019 anders wordt gedaan, waardoor we een toename zullen zien van
het aantal cliënten die gebruik maakt van een onafhankelijke cliëntondersteuner?
Armoedebestrijding
Wij dienen een motie in, omdat we graag zien dat de inkomensgrens voor minimaregelingen
voor kinderen tot 18 jaar en voor de pensioengerechtigden verhoogd wordt van 110% naar
120% van het sociaal minimum. Wij geloven in een preventieve aanpak en zien
armoedebestrijding als een belangrijk middel om problemen rondom ontwikkeling en
gezondheid te voorkomen. De gemeenten Deurne en Someren zijn ons al voorgegaan. Wij
zijn voorstander om het beleid te harmoniseren met omliggende gemeenten, zodat we de
verschillen tussen arm en rijk in onze eigen gemeente beperken – maar ook die tussen Asten
en omliggende gemeenten.
Daarnaast blijken de uitvoeringskosten binnen het taakveld BMS (bijzondere bijstand,
minimaregelingen en schuldhulpverlening) verhoudingsgewijs erg hoog. Ten opzichte van
andere taakvelden en referentiegemeenten. We doen een suggestie aan het college en de
andere fracties, om in het kader van het vervolg op het rekenkamerrapport dit onderdeel als
thema mee te nemen.
Het strategisch huisvestingsplan basisonderwijs
De kosten worden zwaar onderschat. Duurzaamheid is nog niet meegenomen. Als het gaat
om zulke grote en verstrekkende uitgaven kun je het maar één keer goed doen. Als er
scholen verdwijnen, zijn er ook minder schoolpleinen en dus minder speelgelegenheid. Zoals
ook in de voorjaarsnota aangegeven wil de PGA dat er compensatie komt voor de
schoolpleinen die verdwijnen.
Vraag: Kan de gemeente dit toezeggen?
Duurzaamheid en wonen
Samen naar een duurzaam Asten
Klimaatverandering, de energietransitie en de transitie in ons buitengebied zijn duidelijke
speerpunten voortvloeiende uit de toekomstagenda 2030 en het coalitieakkoord. Wij vinden
dat de gemeente hierin nog te weinig haar voorbeeldfunctie inneemt. En zien graag dat
Asten mee gaat in deze verandering door de eigen gebouwen te verduurzamen.
Goede informatie is essentieel voor het voeren van een dialoog op inhoud. In de begroting
wordt terecht opgemerkt dat er veel zorgen zijn om de gezondheid van inwoners, vanwege
de uitstoot van fijnstof en geuroverlast. Er wordt erkend dat dit op gespannen voet staat
met de gedachte dat boeren goed moeten kunnen blijven ondernemen.
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In 2019 zullen deze agrariërs, betrokken burgers en politiek dan ook met elkaar in dialoog
gaan, aldus de activiteiten en planning in de begroting. Wij missen hier de rol van natuur- en
milieu organisaties die specifiek opkomen voor de belangen van de natuur. Bovendien geldt
‘meten is weten’. Er is behoefte in de samenleving aan feiten omtrent onze luchtkwaliteit en
de gevolgen hiervan op gezondheid en milieu. Vandaar de suggestie aan het college niet
alleen de rol van verbinder te pakken, maar ook die van kennisdeler.
Biodiversiteit
In 2016 heeft de raad een motie aangenomen over meer bij- en vlindervriendelijke
beplanting. De PGA vraagt hier nogmaals aandacht voor tijdens het aanplanten en
herinrichten van groen gebieden zodat de biodiversiteit gewaarborgd blijft.
Vraag: Hoe is deze motie tot uitvoering gekomen? En welke kansen liggen er om dit uit te
breiden?
Woningbouw naar behoefte
In één van de koppen onder volkshuisvesting en bouwen staat ‘’woningbouw naar behoefte’’
Hoe hier precies aan wordt voldaan is niet beargumenteerd. Omdat we niet ongelimiteerd
mogen bouwen, is het van belang om te weten wat de behoeften nu en in de toekomst
precies zijn.
We zien bijvoorbeeld een stijging van de één-persoonshuishoudens. Demografische
ontwikkelingen zoals echtscheidingen en de vergrijzing zijn van invloed. Het is belangrijk om
in de woningmarkt doorstroming te stimuleren, zodat bestaande grote gezinswoningen
vrijkomen voor starters en nieuwe gezinnen. Wij voorzien dan ook een behoefte aan vooral
kleinere koopwoningen en huurwoningen.
Vraag: Welke bronnen gebruikt de gemeente om de wensen en behoefte van de
toekomstige Astense inwoner te peilen?
Tot slot onze reactie op het beslispunt in het raadsvoorstel. De PGA vindt dat de
herinrichting van de Wilhelminastraat en het te verbreden fietspad aan de Dijkstraat in een
apart voorstel aan de raad moeten worden voorgelegd. Redenen zijn onder andere dat bij de
Dijkstraat mogelijk de subsidieregeling van de bereikbaarheidsagenda gebruikt kan worden.
Bij de Wilhelminastraat zien wij graag de probleemstelling verduidelijkt, alvorens we
hiervoor krediet beschikbaar stellen. Wij twijfelen of dit project prioriteit heeft, zoals dit
bijvoorbeeld bij de Prins Bernardstraat wel het geval is.
Voorzitter, tot zover onze eerste termijn.
Fractie PGA
Ingrid Welten
Sandu Niessen
Annemie Urlings
Rolf Kremers
Marcel van Oosterhout
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Begroting 2019 gemeente Asten.
Reactie VVD
Voorzitter,

Vorig jaar sprak de VVD over een topbegroting. Slechts een klein tekort in
de meerjarenbegroting in 2021.
Van “Asten in Evenwicht” naar “Samen op weg naar een duurzaam Asten!”
lijkt en heleboel gaten in de weg te hebben.
De meerjarenbegroting loopt op tot een tekort van bijna 1 miljoen euro in
2022.
Dat is een zorgelijke ontwikkeling!
Nog zorgelijker is de ontwikkeling in het sociale domein. Althans dat
dachten we met ons allen.
Het rekenkamerrapport zet ons echter met beide benen op de grond.
Niet het sociale domein is het zorgenkindje.
Wij begroten niet wat wij krijgen van het ‘Rijk’ voor het sociale domein.
Wij besteden geld voor het sociale domein aan andere zaken.
De VVD maakt zich daarover zorgen.
Wij wachten de reactie van het college op het rekenkameronderzoek af.
Maar laat duidelijk zijn dat wij willen weten waar het geld aan wordt
besteed.
Wij zoeken niet naar een “Zwarte Piet”.
De VVD wil een gezonde begroting.
Een begroting, die aangeeft waar het geld aan wordt besteed. En geen
begroting met grote “zwarte gaten” of een meerjaren tekort.
Gelukkig is het economische tij ons gunstig gezind. Asten blijft een rijke
gemeente.
De VVD ondersteunt de plannen met betrekking tot het scenario denken.
In de huidige tijd is het ondenkbaar om te werken zonder een plan B.

Het meerjarenplan is echt dynamisch geworden. De vraag heb ik eerder
gesteld. Is het niet te dynamisch?
Heeft het college het nog in de hand?
Natuurlijk roept u straks: “ja”.
Maar……
Ik noem slechts een paar punten.
Een begroting, die wellicht herzien moet worden. Althans? Zie
rekenkameronderzoek.
Het sociale domein en het gemeenschapshuis. De bouw van nieuwe
scholen. En niet te vergeten de omgevingswet.
De VVD maakt zich verder zorgen over de oplopende kosten van de
gemeenschappelijke regelingen.
Met name de uitvoerings- en programmakosten Peelgemeenten.
Wie houdt de hand op de knip?
De lokale lastendruk neemt toe met 4,4%. Uw rekening, beste burger
bedraagt slechts 643,50 euro.
Het college glimlacht, maar bij wie is het salaris of pensioen met 4,5%
gestegen?
De OZB gaat zelfs extra omhoog door de indexering en de stijging van de
waarde door de gestegen huizenprijzen.
Voorzitter,
De VVD Asten staat niet negatief in het verhaal, maar wij maken ons wel
zorgen!
Ik ga naar de beleidsbegroting.
Ongeveer tweemaal per jaar, bij voorjaarsnota en de begroting, kunnen
we ons uitspreken met extra wensen en bedenkingen. Ook een moment
om eens om je heen te kijken naar andere gemeenten.
Asten heeft een begroting van ruim 37 miljoen. Onze buurgemeente ruim
56 miljoen. Met aftrek van eenmalige baten, toch een groot verschil met
Asten. Waar zitten de verschillen?
Ook in de bedrijfsvoering lopen we tegen opmerkelijke verschillen aan. De
apparaatskosten in Asten bedragen 618,- euro per inwoner.
In Someren 412,- euro per inwoner en in Gemert/Bakel bedragen de
apparaatskosten 346,- euro per inwoner.
Someren is iets meer gegroeid en iets groter. Gemert/Bakel heeft een
vergelijkbaar inwonertal met Asten.
Waar zit het verschil? Wat doen wij verkeerd?

Hebben wij zoveel meer ambtenaren? De VVD mist een overzicht van het
aantal fte’s, eventueel per onderdeel.
En wat huren we in?
Het gaat ons om de grote lijn.
We hebben in het verleden aan alle kanten bezuinigd. Ook op onze eigen
kosten als gemeenteraad.
De verschillen zijn groot en rechtvaardigen de vraag.
Bij de voorjaarsnota heeft de VVD verzocht om kleine personele
uitbreiding bij de raadsgriffier in verband met alle extra werkzaamheden
en ter ondersteuning van de gemeenteraad. Te denken valt aan
werkzaamheden met betrekking tot rekenkameronderzoeken en de
omgevingswet.
Wij vinden dit niet terug. Graag uw reactie?
De VVD is tevreden met de begroting over veiligheid en handhaving.
Ook over de recente portefeuille wijziging met betrekking tot de
verantwoordelijkheid handhaving zijn we positief.
Het Sociaal Domein.
De VVD Asten onderschrijft het uitgangspunt. We blijven binnen het totale
budget van het sociale domein, waarbij niet verder wordt bezuinigd op
verenigingen.
Wij wensen het college veel wijsheid.
Gelukkig is het rijk ons tegemoet gekomen met ruim 1,3 miljoen uit de
stroppenpot voor het sociaal domein. Maar laten we met beide benen op
de grond blijven staan.
Het klinkt als een meevaller, maar…..
Het geld was al uitgegeven. Nog sterker! Het gevraagde bedrag was 1,9
miljoen. Dus meevaller of tegenvaller?
De VVD Asten wil de ambtenaren bedanken, die hieraan hard hebben
gewerkt. Dit geldt tevens voor het tot stand komen van het
rekenkamerrapport.
De VVD wacht met spanning op de reactie van het college op het
rekenkamerrapport.
De realist in mij zegt: Mooi, dat geld, maar het is een eenmalige
stroppenpot, dus wij moeten het sociaal domein onder controle krijgen op
basis van een reële begroting.
Onze inwoners horen tot de gelukkigste van de regio. Dat moeten we
koesteren en ondersteunen. Vitale kernen zijn belangrijk.
De VVD Asten onderschrijft de toekomstagenda Asten 2030. In dit kader
horen de verschillende burgerinitiatieven.
De VVD wil graag in een vroegtijdig stadium, een periodiek overzicht van
alle initiatieven.

Onderwijs
Over het SHP kunnen we kort zijn. Dit moet worden doorgevoerd.
Echter, is het nu wijs om het advies van de VNG te negeren? Leggen we
niet een (te) grote wissel op de toekomst?
Ruimtelijk domein
De VVD heeft al eerder voorgesteld de geplande rotonde Heesakkerweg
uit te stellen. Deze rotonde voegt weinig verkeersveiligheid toe.
En het geld kunnen we nu en in de toekkomst goed gebruiken.
De verschillende fietspaden maken Asten aantrekkelijk. Gelukkig wordt
ook het fietspad langs de dijkstraat meegenomen.
De VVD is blij met de efficiëntie in de plannen. De combinatie van
rioolwerkzaamheden en verkeersmaatregelen.
Wat wensen betreft wil de VVD het sober houden. Wij ondersteunen de
initiatieven m.b.t het Ploegmakerspark en de motie aanzet alcoholbeleid
jeugd.
Wij zijn en blijven voor het sneller ontwikkelen van het Loverbosch.
Wellicht kunnen we ook op zoek naar nieuwe locaties voor het ontwikkelen
van verdere woningbouw. Ergens een plek voor “tiny houses”?
De VVD is blij met het doorzetten van de startersregeling en het
bijbehorende budget.
Duurzaamheidsbeleid.
De VVD mist nog steeds voorbeeldgedrag bij de gemeente. Waarom geen
zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis, de gemeenschapshuizen,
en stimuleringsregelingen voor sportclubs en scholen.
In dit verband nog een vraag.
Hoe hoog laat de gemeente de bomen groeien? De VVD heeft deze vraag
inmiddels enkele keren gekregen uit de Appelwijk en verschillende andere
wijken uit Asten Zuid. Hoge bomen vangen het zonlicht af, waardoor het
niet rendabel is te investeren in zonnepanelen.
Wellicht in het bomenbeleid hier eens aandacht aan besteden.
Economie en financiën.
De visie ondersteunen wij van harte.
Nu de praktijk. Dus op naar een sluitende meerjarenbegroting.
Asten is nog altijd een “rijke” gemeente met een goed
weerstandvermogen.

De begroting 2019, met de 4 velden, geeft wellicht meer focus, maar ik
moet wel veel meer bladeren.
Moeten we wennen?
O ja, dat staat hier! Haha!!!
De markt moet autoluw. Wat ons betreft autovrij met vrijstelling voor
laden en lossen en bevoorraden op bepaalde vastgestelde tijdstippen.
Tot Slot
Toch een sluitende begroting. De VVD blijft kritisch volgen, maar ziet het
ook goed gaan in Asten.
Hier en daar is het hikken en soms ook slikken.
De VVD Asten verwacht snelle maatregelen van dit college om de
begroting “correct” te krijgen.
Wij willen de ambtenaren bedanken.
De technisch toelichting was duidelijk. De begroting even wennen!
Voorzitter, Dit waren onze opmerkingen in eerste termijn.
De VVD fractie,
6 november 2018
Ton van Egmond

