CONCEPT

VERSLAG
van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten, gehouden op
dinsdag 6 november 2012, om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

-----

Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De griffier
De notulist

burgemeester S.P. Grem
P.M. Rijkers, J.G. Leenders, F.A.A.M. van de Kerkhof, J.P.E. Bankers, P.W.J.M. van de Ven-Schriks, P.P.M. Bakens, J. Bazuin, A.W.
van Egmond, H.L.M. Span, P.M.H. Berkers-Lemmen, P.A.J.M. Berkers-Coolen, M.J.H. Vankan, M.A.T.M. van den Boomen, J.G. Janssen, N. Hagelaar-Koppens, A.H.H. Beniers
de wethouders Th.M. Martens en J.C.M. Huijsmans en de gemeentesecretaris W.M.A. Verberkt
M.B.W. van Erp-Sonnemans
M.J.C. Feijen-Lamberts

Afwezig zijn:

Wethouder J.H.J. van Bussel (ziek), F.G.A. Hurkmans

De genodigden

----Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Tussentijdse rapportage najaar 2012
3.
Begroting 2013 en subsidieprogramma Welzijn/Zorg

De voorzitter opent de vergadering. Bij lot wordt bepaald dat de beraadslagingen en
eventuele hoofdelijke stemmingen zullen aanvangen bij het lid Berkers-Lemmen
van de fractie D66-HvA.
De voorzitter deelt mede dat op 2 november jl. bericht is ontvangen van de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de heer Vos per 1 december a.s.
is benoemd tot burgemeester van Asten. De installatie van de nieuwe burgemeester
zal op 4 december om 19.00 uur plaatsvinden.

Agendanummer 12.1101

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Agendanummer 12.11.02 Tussentijdse rapportage najaar 2012
De fractie Leefbaar Asten is tevreden dat de uitvoering van de begroting 2012 grotendeels volgens plan verloopt.
Een aantal afwijkingen staan ten onrechte niet genoemd in de rapportage:
• Programma 8: de afvalstoffenverordening komt pas in 2013 in de raad.
• Reconstructie Burgemeester Wijnenstraat en Langstraat: projectopdracht
wordt in het 4e kwartaal 2012 vastgesteld.
• Programma 5: het paraplubestemmingsplan archeologie heeft vertraging.
• Vertraging in de actualisatie van het bestemmingsplan centrum Asten.
• Aanpassing welstandsnota, deze komt in het 1e kwartaal van 2013.
Tenslotte is er nog een opmerking over het project nieuwbouw BMV Bloemenwijk uit
programma 9. Op 13 november staat een voorstel hierover op de agenda van de
raad, wat wel binnen de financiële kaders van de raad past, in tegenstelling tot de
tekst die in de rapportage staat.
De fractie PGA/PvdA constateert dat we financieel goed op orde zijn in Asten.
Er is meer financiële ruimte dan verwacht, omdat er een paar uitgaven in de rapportage staan waar de raad nog geen kennis van had. Daarnaast heeft Asten een goede
positie op de landelijke lijst van de lokale belastingdruk, we staan op plaats 47 (was
34). De verwachting is ook dat dit jaar financieel positief kan worden afgesloten,
waardoor er wellicht extra bestedingsruimte is begin volgend jaar.
Er zijn een paar onderwerpen die vertraging oplopen, maar daar is reeds eerder over
gesproken.
Binnen de huidige gesprekken n.a.v. de bestuurskracht kan Asten dus met verve positief voor de dag komen, zowel op financieel en beleidsmatig gebied als de kwaliteit
van de ambtenarenorganisatie. De fractie ziet dit proces dan ook met vertrouwen tegemoet.
De voorzitter constateert dat er een aantal extra afwijkingen zijn, met name op het
vlak van ruimtelijke ordening. Deze afwijkingen heeft het college aangehoord. Het
college zal waar nodig actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de volgende tussentijdse rapportage wel compleet is.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Agendanummer 12.11.03 Begroting 2013 en subsidieprogramma Welzijn/Zorg
De voorzitter geeft het woord aan de fractievoorzitters voor de beschouwingen in
eerste termijn.

Fractie D66-HvA
In het jaar waarin Asten 800 jaar bestaat wordt de begroting van onze gemeente
nou niet bepaald onder een gunstig gesternte besproken.
Het kabinet Rutte II is aangetreden. De sociaal-liberale coalitie heeft een fors bezuinigingspakket aangekondigd en ook onze gemeente Asten dus onze burger zal daar
zeer binnenkort iets van te merken krijgen. De miljardenbezuinigingen zullen naar
gemeenten vertaald worden. Gesproken wordt over een rijksbezuiniging van 16 miljard. Dat noopt ons tot behoedzaamheid wanneer wij het zoals vandaag over ons
gemeentelijk huishoudboekje hebben.
Er komen van rijkswege grote kortingen via decentralisatie van de ABWZ en de
Jeugdzorg. Dit zal toch zijn vertaling moeten vinden in het door onze gemeente gevoerde beleid.
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Het regeerakkoord heeft dus grote financiële consequenties voor gemeenten ook
voor de gemeente Asten.
De verzorgende taak komt nu geheel bij de gemeente Asten te liggen en de verplegende taak bij verzekeringsmaatschappijen. Dit vergt een bovengemeentelijke aanpak.
Opmerkelijk is dat dit kabinet uitdrukkelijk spreekt over het terugbrengen van het
aantal gemeenten in Nederland. De samenwerking tussen Asten en Someren zal op
termijn met een verantwoord kostenplaatje dusdanig moeten worden dat je in feite
beter kunt fuseren. In het belang van onze inwoners zijn wij daar nadrukkelijk voorstander van. Met name het inkrimpen van de bestuurlijke en managementlaag kan
een gigantische besparing opleveren. Dit zou een goede zaak zijn voor het welzijn
van de inwoners van Asten en Someren. Er zal b.v. minder gekort kunnen worden op
subsidies aan verenigingen. Gezinnen voelen dit direct in hun besteedbaar inkomen.
Positief is het in ieder geval dat er een Peelstuurgroep is opgericht die op 1 februari
haar visie zal geven op de samenwerking tussen Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Wat ons betreft een goede start. Schaalvoordelen kunnen gerealiseerd worden en deskundige ambtelijke inzet op specifieke terreinen
voorkomt het inzetten van kostbare adviesbureaus. Wij horen graag van u in hoeverre u voortgang boekt met dit scenario.
Vandaag bespreekt de gemeenteraad de begroting 2013 en de meerjarenbegroting 2013-2016. Graag geven wij onze visie op het onderhavige stuk.
Vooropgesteld zij dat de eerste en laatste begroting onder leiding van Burgemeester
Grem aan een beschouwing onderworpen zal worden.
Dat geeft ons op voorhand de gelegenheid om burgemeester Grem bij deze begrotingsbeschouwing te bedanken voor de inspirerende en doortastende wijze waarop
hij onze gemeente de afgelopen 10 maanden heeft geleid.
In juni heeft D66-HvA tijdens het debat over de voorjaarsnota al een aantal zaken
ingebracht.
Een deel van onze standpunten zijn verwerkt in deze begroting b.v. het temporiseren
van de investering Dijkstraat/Molenstraat.
Een bezuiniging op de subsidie aan het Museum Klok en Peel vinden wij gezien de
eerder gemaakte afspraken niet verantwoord. Met veel opsmuk en een koninklijk bezoek een museum openen en vervolgens de subsidiekraan langzaam terugdraaien
getuigt niet van een consistent optreden.
Ook het correct notuleren van raads- en commissievergaderingen vinden wij gezien
de controlerende taak van onze gemeenteraad relevant. Naast een aantal adviezen
van onze fractie die verwerkt zijn in de begroting 2013 heeft u ook en aantal adviezen niet overgenomen.
Wij vragen ons b.v. af of de bezuiniging vervangingsinvesteringen brandweer niet te
vroeg is teruggedraaid. Ongetwijfeld krijgen wij hier nog de rekening voor gepresenteerd.
Ook vinden wij de aanpak van ons wegenstelsel wat mager en op termijn niet adequaat.
Punt van voortdurende zorg
De financiële boekhouding voor 2013 is op orde na de uitwerking van de scenarioontwikkeling en kerntakendiscussie, zo stelt u met enige tevredenheid vast. De begroting 2013 is sluitend met een voordelig saldo van € 162.831,-. Dat is een compliment waard. Echter in de Meerjarenbegroting zal het tekort voor 2014 en 2015
nog moeten worden weggewerkt en dat wordt met de rijks bezuinigingen voor de
deur geen gemakkelijke opgave. Interen op reserves vinden wij in dit verband ook
geen optie. Wij nemen aan dat u het hier mee eens bent. Blijvende alertheid is dus
het komend jaar gewenst.
Toch hebben wij een aantal essentiële opmerkingen.
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Woonlasten
De Astense burger krijgt te maken met een lichte stijging van de lokale woonlasten
van 2,5%. Daarentegen stijgen de tarieven voor de OZB met bijna 10% t.o.v. 2012
en wordt het principe de vervuiler betaalt via het niet teruggeven van afvalstoffenheffing niet waargemaakt. Tijdens de scenario-discussie afgelopen juni heeft D66Hart voor Asten op dit punt gekozen voor scenario 1 en derhalve verzetten wij ons
met nadruk tegen de disproportionele verhoging van de OZB.
De rioolheffing stijgt nu in geringe mate maar gezien het feit dat er nog gigantische
investeringen in onze rioolsystemen te wachten staan vragen wij ons af of op termijn
de rioolheffing niet substantieel naar boven zal moeten worden aangepast. Immers
het gemeentelijk rioleringsplan moet op zeer korte termijn nog geoptimaliseerd worden en dit heeft een grote invloed op de tarieven. Vraag is of het vergroten van het
rioolstelsel via de 11 noodzakelijke maatregelen binnen de planperiode niet zwaar zal
gaan drukken op de rioolheffing en dus woonlasten van de Astense burger. D66-HvA
maakt zich hier zorgen over.
Inzetten van Reserves
De Reserve Eenmalige Bestedingen geeft voor 2015 een negatief saldo van
€3.500.000,-.
Zonder de scenario-ontwikkeling zou dat tekort zelfs ruim € 4.000.000,- zijn.
Weliswaar dekt u de rentekosten af maar deze benadering doet geen recht aan het
gezegde: de tering naar de nering zetten.
Voor nieuwe wensen reserveert u het komend jaar €40.000,-. Vraag is of het gezien
de financiële situatie verstandig is om in te zetten op nieuw beleid i.p.v. snijden in
bestaande voorzieningen. Wij moeten pas op de plaats maken en nu het nog kan
eerst snijden in eigen vlees.
Verstandig is het om het positieve begrotingsresultaat van 2013 in te zetten voor
onvoorziene tegenvallers. Dat heeft onze instemming en getuigt van voorzichtig beleid.
In een toelichting op de begroting stelt u dat er aanvullende dekkingsmiddelen moeten worden gezocht als de bezuinigingen van het Rijk hoger worden. Ook dan zult u
moeten kijken naar het schrappen van projecten.
Zoals wij in de scenario-ontwikkeling al aangaven zijn wij akkoord met de verhoging
van de toeristenbelasting mits er ook voorzieningen voor toeristen worden getroffen
en de sector een extra impuls wordt gegeven.
Welzijn
U stelt dat door samenwerking met Someren op het gebied van beleid en uitvoering
voordelen zijn te behalen. Desalniettemin is het noodzakelijk een taakstelling in te
voeren van 4% over het autonome subsidiebudget voor de 4 jaren na 2014. Het jaar
2013 is een overgangsjaar. Er zal een groot beroep worden gedaan op de zelfredzaamheid van onze burgers.
Wij vragen ons af of de afbouw van subsidies die uiteindelijk in 2018 een besparing
van € 368.000,- moet opleveren voor een deel gecompenseerd kan worden door bezuinigingen in de personele sfeer en efficiency. Wij vragen u hier nog eens goed naar
te kijken.
Grondexploitatie
De grondexploitatie baart D66-HvA grote zorgen. In een tijd met een terugtredende
rijksoverheid kan dit gegeven voor problemen zorgen. Wij constateren bijv. dat vergeleken met de begroting van 2012 de opbrengstraming van het project Loverbosch
Oostzijde met € 300.000,- wordt afgewaardeerd. Wat staat ons in dit verband nog
meer te wachten, Voorzitter? Er is een grote mate van onduidelijkheid m.b.t. het
grondbedrijf omdat wij de actuele cijfers van het grondbedrijf van ultimo 2012 bij het
bespreken van deze begroting nog niet kennen. Wij verwachten echter geen Deurne-
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se toestanden. Asten heeft in tegenstelling tot b.v. Gemert geen excessieve grondaankopen gedaan die nu als een molensteen om onze nek zal hangen.
Personeelsformatie
De personeelsformatie daalt in 2013 t.o.v. 2012 met 5,5 fte. Dat is een besparing
van € 308.000,- op jaarbasis. Wij hopen en verwachten dat dit college nog meer inzet op de samenwerking met Someren en efficiency maatregelen en daarbij ook het
personeelsbestand betrekt. Wij denken dat met name in de managementsfeer nog
wel een aantal bezuinigingen zijn te realiseren. Het door u aangekondigde 3-jaarlijks
onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid bij de gemeente Asten mag wat
ons betreft jaarlijks gedaan worden.
Het doet ons deugd dat u voor 2013 inzet op een bezuiniging van € 300.000,- als
gevolg van de samenwerking met Someren. Wij zien echter graag deze ambitie onderbouwd met personele plaatjes. Vraag daarbij is of de aanmerkelijk hogere taakstelling voor 2014 t/m 2016 gehaald kan worden.
Leefklimaat
D66-HvA maakt zich zorgen over de toename van de intensieve veehouderij met
name rond de dorpskern Heusden. Uw college heeft ons in september laten weten
dat de intensieve veehouderij in de gemeente Asten zich afwaarts beweegt van
kwetsbare functies zoals natuur en wonen. De reconstructiewetgeving was er op gebaseerd om de problematiek rond de intensieve veehouderij op een samenhangende
manier aan te pakken. Dus vermindering van geurhinder en toename van woningbouwmogelijkheden. Wij zien deze aanpak niet vertaald in uw handelen rond de kern
Heusden.
Handhaving
Een ander punt is de hoge prioriteit die D66-HvA geeft aan handhaving. Burgers
moeten kunnen vertrouwen op een overheid die haar regels niet alleen op papier
verwoord. Regels moeten in het kader van het gelijkheidsbeginsel nageleefd en derhalve gecontroleerd worden.
Een bezuiniging van € 80.000,- op handhaving en veiligheid wijzen wij dan ook af.
Dat hebben wij tijdens de kerntakendiscussie ook al aangegeven. Wij volstonden met
een bezuiniging op het onderdeel veiligheid en handhaving van € 45.000,-. Een verdubbeling gaat ons te ver.
Met voldoening hebben wij als D66-HvA het afgelopen jaar deelgenomen aan het
project Burgers in Blauw waarbij met name werd gekeken naar overlast voor burgers.
Op deze wijze hebben wij een realistische kijk gehad op het werk van de politie in
onze gemeente.
Privatisering sportgebouwen
De privatisering van sportgebouwen vraagt de nodige aandacht. Stelde u wel budgetten beschikbaar voor NWC en ONDO dit geldt niet voor b.v. Klimop (geen concreet plan) en ook is er nog geen duidelijkheid over Olympia Boys. T.a.v. de exploitatie van de Multifunctionele Accommodatie in Ommel hebben wij ook nog geen duidelijkheid. Wij hopen snel zicht te krijgen op de financiële consequenties van uw plannen in deze.
In dit verband zet u hoog in op de bedrijfscultuur in de gemeente Asten. Het jaar
2013 zal een zware wissel op de organisatie trekken. U richt zich op realiseerbare afspraken en de controle daar op. Onze fractie hoopt dat vertaald te zien in de wijze
waarop u projecten structureel dekkend maakt.
In de recessie waarin wij nu verkeren dient u ook rekening te houden met een veel
lagere renteopbrengst van de uitgezette middelen bij commerciële banken. Een reden te meer om onze kredieten te temporiseren.
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Wij juichen de betrokkenheid van burgers bij het onderhouden van groen volgens
scenario 1 toe. Programmatisch kiest D66-HvA voor een samenleving waarin burgers
verantwoordelijk kunnen en willen zijn. U gaat dit via een proef burgerparticipatie
groenonderhoud gestalte geven in een van de Astense wijken. D66-HvA is benieuwd
naar de resultaten van dit proefproject dat op termijn een besparing moet opleveren.
Wij zijn het van harte eens met het stimuleren van projecten en initiatieven die leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het buitengebied waarbij wij vinden dat
de leefbaarheid van onze burgers hierbij centraal moet staan. Wij betreuren het als
de Streekrekening de Peel zou ophouden te bestaan.
In dit verband rekenen wij erop dat tijdig een beheersverordening voor Prinsenmeer
wordt vastgesteld en er snel duidelijkheid komt over de ontwikkelingsplannen rond
Diesdonk.
Wij verwachten dat uw College alles in het werk zal stellen om het laatste gedeelte
van de Ecologische Verbindings Zone (EVZ) te realiseren en dat de bereidheid er zal
zijn om de 25% bijdrage van Asten te concretiseren.
Onderwijshuisvesting
Uw College zet hoog in op een bezuiniging op de onderwijshuisvesting. Voor 2015
wilt u het aantal basisschoolgebouwen verminderen met 2.
De bezuiniging op de post huisvesting basisonderwijs ad € 120.000,- laat u ingaan
per 1 januari 2015. Wij vragen ons af in hoeverre u het komende jaar concreet tot
daden over gaat. Heeft de door u ingezette overlegstructuur al tot concrete afspraken geleid?
Feit is dat u met het voortslepende dossier BMV Bloemenwijk gekoppeld aan de
nieuwbouw van de Deken van Houtschool een onomkeerbaar voorschot neemt op uw
bezuinigingsplannen.
Wij begrijpen niet hoe u een taakstellende bezuiniging op maatschappelijke voorzieningen en accommodatiebeleid in 2015 voor € 100.000,- kunt inboeken als u voor de
BMV Heusden en BMV Bloemenwijk nu al ruim € 65.000,- structureel inboekt.
Verenigingen zitten in dit verband niet te wachten op hogere huisvestingskosten.
Concrete afspraken zijn er niet.
Aanpak Centrum Asten
D66-HvA is content met de wijze waarop u op dit moment inzet op de aanpak van
het centrum van Asten. Eindelijk is de schop in de grond gegaan en is er op adequate wijze ingezet op de sloop van vervallen panden met dank aan onze waarnemend
burgemeester.
Het project de Wit/Thijssen is in de uitvoeringsfase en ook het project Emmastraat/Julianastraat met woningbouw nadert haar voltooiing. De uitvoering op de
locatie Bartholomeus en Anneke de Bruin wil maar niet lukken. Wat gaat u hier aan
doen?
Wij zien reikhalzend uit naar een publieksvriendelijk centrum met uitnodigend
straatmeubilair waar het winkelend publiek zich veilig zal voelen. Asten verdient een
aantrekkelijk centrum. Dat bleek ook uit de gehouden publieksenquête.
Woningmarkt
De woningmarkt zit in het slop. Er moet de komende periode alles aan gedaan worden om het voor kopers en huurders in onze gemeente aantrekkelijk te maken De
Nationale Hypotheekgarantie wordt afgeslankt; aflossingsplicht wordt ingevoerd. Dat
zal de doorstroming ook in Asten niet bevorderen. Wij verwachten van het college
een proactief beleid in deze. Leg uw oor te luisteren bij onze burgers.
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Economie
D66-HvA vindt het een goede zaak dat een aanzet is gemaakt voor de ontwikkeling
van het bedrijventerrein de Stegen. Op deze wijze kunnen met name lokale bedrijven zich verder ontwikkelen Vraag is of de belangstelling voor de percelen ook geëffectueerd wordt via de aankoop van gronden.
De belangstelling voor toeristische projecten juichen wij toe. Het afgelopen jaar zijn
er een aantal veelbelovende initiatieven met name in het buitengebied van de grond
gekomen. Prima. De tertiaire sector van onze lokale economie krijgt zo een enorme
impuls.

Fractie Leefbaar Asten
De begroting 2013 is evenals de begroting van vorig jaar tot stand gekomen in een
periode waarin gemeenten de economische crisis en de overheveling van taken in
hun portemonnee voelen.
Ondanks dat, is het college er in geslaagd om voor 2013 een sluitende begroting te
presenteren, waarin de kerntakendiscussie en de scenario-ontwikkeling is meegenomen.
De begroting kent zelfs een voordelig resultaat van € 162.000, waarbij de locale lasten stijgen van € 503,43 naar € 516,10. Een stijging van 2.5 %, maar aanmerkelijk
lager dan menige andere gemeente.
Dit voordelige resultaat kan indien nodig incidenteel worden ingezet als een appeltje
voor de dorst. Daarnaast stellen wij vast, en dat is nieuw, dat in de begroting 2013
een bedrag is opgenomen van € 50.000 voor onvoorzien incidenteel en € 53.900
voor de post onvoorzien structureel.
In de raad van afgelopen juni heeft onze fractie zich uitgesproken over de scenarioontwikkeling met als titel “op weg naar een nieuwe balans”, waarbij er natuurlijk
verder dan de begroting 2013 gekeken moest worden, namelijk naar het op orde
krijgen van de meerjarenbegroting 2013- 2016.
Onze fractie heeft toen een aantal uitgangspunten geformuleerd en deze uitgangspunten zijn ook nu nog van kracht:
1. Wij ondersteunen het standpunt dat de burger de verantwoordelijkheid heeft om
op eigen kracht zaken te regelen en daarbij zo nodig ondersteuning vraagt aan
de gemeente.
2. Wij willen de meest kwetsbare burgers van onze gemeente zoveel mogelijk ontzien.
3. Wij willen graag dat Asten een toeristische gemeente blijft.
4. Wij vinden de kwaliteit van onze leefomgeving in onze gemeente belangrijk en
dat betekent dat we kritisch zijn op bezuinigingen op groen en de voorzieningen
in onze gemeente.
5. Hieraan hangt vast dat wij een lastenverhoging niet uitsluiten om het voorzieningenniveau op peil te houden.
Hierbij voegen wij toe dat we de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking met Someren willen uitbreiden.
In Den Haag heeft het coalitieakkoord tussen De VVD en PvdA “Bruggen slaan” meegekregen.
Een titel die ons niet vreemd in de oren klinkt als het op samenwerken aankomt.
De brug naar Someren ligt er al geruime tijd en onlangs is er een extra brug gekomen.
Een kwart van de bezuinigen wordt behaald uit de samenwerking met Someren en
dat is een substantieel onderdeel van de begroting.
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Zoals vaker aangegeven is Leefbaar Asten er van overtuigd dat een verregaande
samenwerking met Someren, tenminste 1 ambtelijke fusie, zeer ingrijpende en pijnlijke bezuinigingen en forse lastenverhoging kan voorkomen.
Uiteraard realiseren wij ons terdege dat hiervoor twee partijen nodig zijn. Niemand in
Asten en Someren is op den duur gebaat bij een samenwerking op beperkte schaal.
Nog sterker: willen wij straks het ingeboekte bedrag gaan halen dan is dat de stip
aan de horizon en zijn we er helemaal van overtuigd dat de ambtelijke fusie er moet
komen.
Wij zien Asten en Someren als 1 verzorgingsgebied, waarbinnen hoogstaande voorzieningen aanwezig zijn en geborgd kunnen worden in het belang van het verzorgingsgebied en de inwoners.
Laten we er voor zorgen dat we de ingeslagen weg verder volgen en uitbreiden en
dat we hier sterk in komen te staan, zeker gezien het nieuwe regeerakkoord dat inzet op schaalvergroting van gemeentes.
Wat de gevolgen zijn voor het gemeentefonds van het zo juist genoemde regeerakkoord is nog niet helemaal goed in te schatten, maar onze fractie houdt rekening
met het slechtste scenario.
De AWBZ wordt verder uitgekleed en wat verder over blijft is een behoorlijk afgeslankte regeling die alleen bedoeld is voor de intensieve zorg aan ouderen en gehandicapten.
Een groot gedeelte van de huidige AWBZ gaat over op de gemeenten en gaat onder
het WMO-budget vallen. Een budget waarop ook gekort gaat worden. Hoe groot de
gevolgen zijn weten we niet, maar dit baart ons grote zorgen voor de toekomst.
Dichter bij huis roepen wij het college op zéér alert te blijven bij de ontwikkeling van
de samenwerking tussen onze buurtgemeenten Helmond en Deurne, zeker als het
gaat om de keuzes die ze maken om bestaande voorzieningen af te bouwen die dan
weer gevolgen hebben voor de buurtgemeenten waaronder Asten. We zijn uiteraard
verheugd te lezen dat er activiteiten op dit moment gaande zijn om de communicatie
onderling goed op te zetten.
Over de begroting 2013 willen we de volgende opmerkingen maken:
Onze fractie is verheugd te constateren dat een aantal eerder voorgestelde bezuinigingen niet zijn opgenomen, zoals reclame-uitingen aan lichtmasten, of slechts ten
dele zijn opgenomen zoals de bezuiniging op het budget van het gemeentelijke monumentenbeleid en de bezuiniging bij het museum.
Ook stemmen wij in met het gegeven dat de rotonde Dijkstraat-Molenstraat niet is
verwerkt in de begroting en dat levert een structureel voordeel op, omdat de reserve
eenmalige bestedingen hierdoor minder negatief worden.
We vinden dat u bij de voorgestelde verhoging van de rioolbelasting u de verkeerde
volgorde hanteert. Hier wordt vooruit gelopen op een besluit wat de raad later dit
jaar nog moet nemen.
Het behoud van groen gaat Leefbaar Asten erg aan het hart. Wij juichen het opzetten van een proef, waarbij het onderhoud van het openbare groen zoveel mogelijk
wordt uitgevoerd door burgers van harte toe.
Wij hopen dat de pilot slaagt en zich verder uitbreid naar de toekomst.
In de begroting is het kappen van vormbomen voor de helft als bezuiniging opgevoerd. In een eerder stadium hebben wij uitgesproken hier tegen te zijn.
Voor de begroting 2013 zou dat een besparing opleveren van netto € 4.850, Onze fractie stelt voor deze bezuiniging niet op te nemen maar in plaats hiervan te
bekijken of de proef van groenonderhoud door burgers ook zou kunnen worden toegepast op het onderhoud van de vormbomen. Met andere woorden: misschien vinden onze burgers de vormbomen in hun directe leefomgeving zo belangrijk dat zij
bereid zijn om het onderhoud te doen.
Om onze mening kracht bij te zetten dienen we hiervoor een amendement in.
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Voorzitter, het gezegde ” het glas is niet half leeg maar half vol” geeft aan hoe de
fractie Leefbaar Asten aankijkt hoe er in Asten zaken worden aangepakt, namelijk
optimistisch en realistisch. We bevinden ons nu ruim op de helft van deze raadsperiode en als we dan kijken naar de uitvoeringsprogramma’s die ingegeven zijn door
het coalitieakkoord dan mogen we zeker constateren dat het hier boven genoemde
glas ook in die zin al aardig gevuld is.
Het hoge ambitieniveau van het collegeakkoord vinden wij nog steeds getuigen van
een ondernemend beleid in deze tijd en de voorbeelden hiervan zijn in volle omvang
te zien in ons dorp en kernen. De uitvoering van de begroting 2012 verloopt grotendeels volgens plan, beleidsmatige en financiële afwijkingen zijn goed te verantwoorden.
Ik noem hier de realisatie van de BMV in Heusden en MFA in Ommel en de aanpak
binnen het centrum en de bedrijventerreinen.
Belangrijk ook vinden wij de realisatie van de BMV Bloemenwijk waarover wij op korte termijn hopelijk een definitief en verstandig besluit gaan nemen in het belang van
vele inwoners van de Bloemenwijk en het huishoudboekje van de gemeente Asten.
Momenteel is de gemeente in gesprek met verenigingen en professionele instellingen
over de herijking van de subsidies. Daarin moeten helaas pijnlijke keuzes worden
gemaakt, wij realiseren ons dit terdege. De gemeente krijgt de komende jaren substantieel minder geld vanuit de Rijksoverheid en bij de scenario-ontwikkeling/voorjaarsnota 2012 hebben alle fracties zich hierover uitgelaten.
Voeg hierbij de komende diverse decentralisaties die op ons afkomen en de kaders
vastgesteld in het beleidsplan WMO 2012- 2016 Asten-Someren, dan weten we dat
iedereen zijn steentje moet gaan bijdragen. Hoewel pijnlijk, vindt onze fractie dit wel
verdedigbaar.
Onlangs heeft onze fractie een motie ingediend waarbij er gepleit werd voor een verdere differentiatie van de huur van de sportvelden. Wat is de stand van zake in deze?
Voorzitter dan nog het volgende.
Aan het begin van mijn betoog heb ik gesteld dat we de kwaliteit van de leefomgeving erg belangrijk vinden.
Op dit moment zijn er veel bouw en sloopactiviteiten waar te nemen in het centrum.
Door de afbraak van panden ontstaan kale pekken, die geen schoonheidsprijs verdienen.
Vele Astenaren en ook niet Astenaren storen zich hieraan.
Spreek de eigenaren aan op hun verantwoordelijkheid in dit openbare gebied om
snel met nieuwe initiatieven te komen en intussen zorg te dragen voor een acceptabel beeldkwaliteit van hun eigendom.
Samenvattend concluderen we dat:
-

De begroting 2013 is sluitend met een geringe lastenverzwaring voor de burger.
Het verstandig is om te reserveren voor onvoorziene tegenvallers.
Het nieuwe regeerakkoord grote gevolgen heeft voor het gemeentefonds en houd
daarom rekening met nog lagere overheidsuitkering.
De samenwerking met Someren geïntensiveerd moet worden en op den duur
moet leiden tot 1 ambtelijke fusie.
De voorgestelde bezuiniging kappen vormbomen steunen wij niet. Wij dienen een
amendement in voor een alternatief.
Het hoge ambitieniveau van dit college is vertaald naar een ambitieus programmaplan en dat is goed voor de verdere toekomst van Asten.
In een tijd waarin moeilijke besluiten moeten worden genomen is de betrokkenheid van- en een zorgvuldige communicatie met de burgers een belangrijke voorwaarde is.
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De fractie Leefbaar Asten instemt met de begroting 2013 en het subsidieprogramma welzijn/zorg.

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.
De fractie Leefbaar Asten dient het volgende amendement in, A1, 12.11.03:
___________________________________________________________________
Onderwerp: Begroting 2013 en subsidieprogramma welzijn/zorg 2013
De raad van de gemeente Asten in vergadering bijeen d.d. 6 november 2012
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: de voorgestelde bezuiniging door het kappen van vormbomen niet door te laten gaan, maar te onderzoeken
of de bezuiniging op een andere wijze kan plaatsvinden, zodat de vormbomen kunnen worden behouden.
Toelichting:
De voorgestelde bezuiniging in de begroting bedraagt € 7500. De kosten om de
vormbomen te kappen bedragen € 2650. Per saldo bedraagt de bezuiniging in 2013
dan € 4850.
Wij stellen voor dat het college onderzoekt of de proef van groenonderhoud door
burgers ook zou kunnen worden toegepast op het onderhoud van vormbomen. Mogelijk vinden onze burgers de vormbomen in hun directe leefomgeving zo belangrijk
dat zij bereid zijn om het onderhoud zelf te doen. Op deze wijze kan de bezuiniging
op een andere wijze worden behaald met het behoud van de bomen.
Het onderhoud van de vormbomen bij sporthal De Schop, op ’t Eeuwig Levenplein en
bij de muur bij de Protestantse kerk kan niet bij omwonenden worden ondergebracht. Dit mag echter geen reden zijn om deze bomen te kappen.
Ondertekend door de fractie Leefbaar Asten.
___________________________________________________________________

Fractie PGA/PvdA
De financiën:
Besturen is werken met belastinggeld en daarbij moeten keuzes worden gemaakt.
Onze fractie vindt het daarbij van goed bestuur getuigen, wanneer we er in slagen
om enerzijds de belastingdruk laag te houden en anderzijds toch een goed voorzieningenniveau overeind te houden. De eerste doelstelling is ons inziens zeker geslaagd nu we bij de 50 gemeenten blijven behoren met de laagste belastingen in Nederland. De grootte van onze gemeente is dus in ieder geval geen belemmering om
een goede financiële huishouding met een lage belastingdruk te waarborgen.
Wat betreft de financiële huishouding is bij de voorjaarsnota al aangegeven dat het
ook aankomt op het maken van keuzes. Wij lopen daarvoor zeker niet weg.
Voor onze partij staat hierbij wel de kwaliteit van onze omgeving en het welzijn van
de Astenaren voorop en daarbij hanteren wij een aantal uitgangspunten.
Een belangrijk uitgangspunt is daarbij oog voor duurzaamheid. Ook de huidige regering heeft hiervoor gekozen, dus dat sluit mooi aan. Ook willen wij vanwege een mogelijk tijdelijke economische tegenslag zo weinig mogelijk onherstelbare schade veroorzaken bij het maken van keuzes. Wij kiezen daarom aan de ene kant voor het
handhaven van de kwaliteit van onze leefomgeving en aan de andere kant voor het
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oprekken van de economische levensduur van voorzieningen. Maatregelen welke een
tijdelijk karakter kunnen hebben en omkeerbaar zijn en toch bijdragen aan een sluitende begroting, kunnen dus in beginsel op onze instemming rekenen. Daar tegenover voelen wij niets voor het aantasten van de in de loop van vele jaren opgebouwde kwaliteit van onze leefomgeving. Kappen van een deel van onze laanbomen en
van vormbomen vinden wij kortzichtig en dit zijn onomkeerbare ingrepen. Wij verwerpen dergelijke maatregelen.
Wij richten ons terecht in het kader van de verbreding van onze economie op onder
meer toerisme. De toerist blijkt vooral in een hete zomer het fietsen onder de beschutting van laanbomen als bijzonder prettig te ervaren en hij mijdt dan de blakende zon. De laanbomen vormen dus bij de positionering van Asten als toeristisch gemeente een landmark en een belangrijke kwaliteit.
Naast Nederweert zijn Asten en haar inwoners het meest getroffen door de uitstoot
van fijnstof vanuit agrarische bedrijven. De gezondheid van onze inwoners staat
daarbij op het spel. Dat was dan ook de belangrijkste reden om in een raadsbrede
motie steun te vragen bij het Rijk voor het aanpakken van deze fijnstofproblematiek.
De minister heeft daarbij toezeggingen gedaan en op het moment wordt met de
rijksoverheid over mogelijke maatregelen gesproken. Het past dan niet om een belangrijk middel tegen de verspreiding van fijnstof, te weten onze laanbomen, voor
een belangrijk deel te gaan kappen.
Wij zullen ook met het oog op de beschikbare investeringsruimte en de kosten van
het kappen ( 4 x het bedrag van de mogelijke besparing per jaar) twee moties indienen, die betrekking hebben op het kappen van laanbomen en vormbomen.
Onze fractie loopt niet weg voor de noodzaak van bezuinigingen, maar daarbij mag
geen sprake zijn van kortzichtigheid.
Ook de komende jaren zijn er op posten wellicht nog pijnlijke keuzes nodig om de
begrotingen voor de komende jaren sluitend te krijgen. Evenals vorig jaar dient er
ook dit jaar geld uit de algemene reserve te worden gehaald om alle plannen die
gemaakt worden uit te voeren. De pot Reserve Eenmalige Bestedingen wordt aangevuld met € 1 miljoen en dit drukt vervolgens weer de exploitatieruimte. Het lijkt in
wezen lood om oud ijzer, maar het is wat ons betreft niet de juiste manier om met
gemeenschapsgeld om te gaan.
Op de eerste plaats vinden we dat we ons ook in de plannen moeten matigen. Hoe
kunnen wij het aan inwoners verantwoorden als we aan de ene kant gaan bezuinigen
en aan de andere kant het geld uit blijven geven aan zaken die best nog wel kunnen
worden uitgesteld. Een aantal investeringen in wegen kunnen wat ons betreft achterwege blijven of ten minste worden uitgesteld. Wij willen verder bezuinigen door
langer de vervanging uit te stellen, zoals de volledige vervanging van de Heerbaan.
Criterium is daarbij de veiligheid. Ook voelen wij niets voor vervanging van zaken,
welke volgens onderzoek niet meer nodig zijn, zoals een tankblusvoertuig. Wij voelen
er niets voor om dat nog maar even aan de Veiligheidregio als douceurtje bij de
overdracht van de brandweerzorg cadeau te doen. Wij vinden nog steeds dat er bij
verschillende voorgenomen investeringen meer kan worden getemporiseerd. Het
sluitend maken van de begroting door te blijven putten uit onze algemene reserve
vinden wij niet de juiste. Dit is immers een vorm van potverteren en daar is onze
huidige wethouder van financiën toch geen voorstander van? De reserve eenmalige
bestedingen moet weer haar oorspronkelijke rol terug krijgen, namelijk een reserve
gevoed uit eenmalige voordelen en bestemd voor eenmalige uitgaven en niet voor
zaken, welke op termijn weer tot vervangingsinvesteringen zullen leiden. Daarmee
werken we ons op termijn in de nesten.
Voor wat betreft alle taken welke de rijksoverheid op het bordje van de gemeenten
wil schuiven met een zgn. doelmatigheidskorting willen wij niet weglopen. Wij hebben daarin een verantwoordelijkheid naar onze inwoners. Maar indien daar het geld
niet bij wordt geleverd moeten we daarover duidelijk communiceren en kan niet het
uitgangspunt zijn dat we dan onze oorspronkelijke taken maar terzijde schuiven.
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Kortom onze inzet bij gedecentraliseerde taken zal aan de meegeleverde budgetten
gekoppeld moeten worden.
Dienstverlening:
Zoals we kunnen zien in de financiële bijlage zijn de leges nog lang niet kostendekkend. Al bij de voorjaarsnota hebben wij aangegeven dat hier iets goed fout zit en
dat hier zo snel als het kan moet worden ingezet op 100% kostendekkendheid. Nu
wordt bij de beantwoording van vragen aangegeven, dat de kostendekkendheid van
de leges voor bouwzaken 71 % en voor overige zaken slechts 48 % is.
In de jaarrekening troffen we echter het volgende overzicht aan:
De kostendekkendheid van de leges is als volgt:
Begroot
werkelijk
2010
78%
52%
2011
54%
49%
Uit de jaarrekening 2011 blijkt dus dat we bij het streven naar kostendekkendheid
steeds verder van de doelstelling afraken. Wij vragen hierbij inzet om het profijtbeginsel meer tot haar recht te laten komen.
Communicatie:
De bezuinigingen die nog op ons af komen kunnen alleen bereikt worden door goed
te blijven overleggen en hierbij onze inwoners zoveel mogelijk bij te betrekken. Burgerparticipatie op tal van onderwerpen hierin is cruciaal en zorgt voor meer draagvlak binnen onze gemeente.
Wat betreft de samenwerking met Someren zijn we blij met de gepresenteerde resultaten en deze geven in combinatie met onze financiële positie aan, dat we ook op de
schaal van ruim 16.000 inwoners op onze taken berekend zijn en daarbij samenwerking niet schuwen. Wel moet dat dan tastbare resultaten opleveren en niet in theoretische bespiegelingen eindigen. Wat dat betreft pleiten we er voor om heldere doelen
en meetpunten vast te leggen, zeker als dit in Peellandverband gaat. Niet iedere
daarbij betrokken gemeente is immers in eenzelfde gezonde financiële positie als Asten en Someren en de samenwerking moet voor iedere partner voordelen op kunnen
leveren.
Verkeer en vervoer:
Van onze inwoners krijgen wij ook wel eens te horen dat zij het een beetje zat beginnen te worden als het gaat om het op de schop nemen van ons centrum. Des al
niet te min staan er nog een aantal projecten op de rol. Wat ons betreft blijft de
bocht Kerkstraat - Wilhelminastraat zoals deze nu is en wordt deze uit de planning
gehaald.
Wij vrezen anders een aanzuigende werking op doorgaand verkeer. Andere projecten
proberen met elkaar te combineren zodat de ellende die dit met zich mee brengt van
korte duur is.
Wat betreft het vervangen van de Heerbaan stellen wij voor de noodzakelijke maatregelen te nemen voor het waarborgen van de veiligheid en de volledige reconstructie uit te stellen.
Ook vinden wij dat niet voortijdig lichtmasten moeten worden vervangen. De volledige vervanging van de lichtmasten tussen Kruiskensweg en Albert van Cuykstraat was
ons inziens niet overeenkomstig de afspraken met de gemeenteraad en in ieder geval zou een langere levensduur bij hebben gedragen aan de bezuiniging.
Het Centrummanagement levert ongetwijfeld iets op, maar hoort thuis bij de ondernemersvereniging van Asten en dient niet gefinancierd te worden vanuit de gemeente. Het bestuur van het Centrummanagement heeft 6 maanden de tijd gehad om te
onderzoeken of er onder de Astense ondernemers draagvlak is om bij te dragen in de
kosten. Wij vinden het jammer dat dit niet gebeurd is.
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Wij voelen er overigens ook niets voor om het Centrummanagement te betalen voor
adviezen aan de gemeente. Hierbij komt ons inziens de belangenbehartiging in conflict met de objectiviteit en daarvoor passen wij.
WMO:
In het verleden hebben wij als PGA-PvdA al eens een nota ingediend over de centrale
rol van de mantelzorgers. Mantelzorgers worden steeds belangrijker en dienen op
een goede wijze begeleid te worden. Zonder hen hebben we een groot probleem.
Daar waar mogelijk moeten wij hen de helpende hand toesteken en ondersteunen.
Ook zijn wij benieuwd naar de uitwerking van de herijking subsidiebeleid.
In de huidige begroting zien wij een aantal posten terugkomen die de voorjaarsnota
hebben overleefd. Het afschaffen van het notuleren kan wat ons betreft naar voren
worden gehaald, indien blijkt dat de nieuwe geluidsinstallatie goed voldoet kan het
schriftelijk notuleren tot het verleden behoren. Zoals al eerder aangegeven kunnen
wij absoluut niet instemmen met het kappen van laanbomen en vormbomen. Deze
dienen in onze ogen behouden te blijven en wij roepen andere fracties op om hierin
een uitspraak te doen. Wij hebben diverse dekkingsmogelijkheden voor de daarmee
te behalen besparingen al aangeven. De bloembakken mogen wat ons betreft tijdelijk worden opgeborgen en indien de financiën het toe laten, kunnen deze weer in het
straatbeeld terugkeren.
In Asten wordt 95% van het oud-papier opgehaald door diverse verenigingen. Daar
moeten wij trots op zijn. Om hier vervolgens op te gaan bezuinigen kan “pennywise
en poundfoolish” zijn. Kijkende naar de discussies in de buurgemeenten Deurne en
Someren, willen we dat uw college hierover eerst in overleg gaat met de betrokken
organisaties en daarvan in de commissie verslag doet, voor dat de voorgenomen bezuiniging wordt doorgevoerd.
Wonen
Aan het eind van deze beschouwing vragen we inzet op maatregelen om de woningbouw te stimuleren. Naast het voorzien in noodzakelijke huisvesting speelt hierbij de
werkgelegenheid en onze eigen financiële positie een belangrijke rol. Wij menen dat
niet volstaan kan worden met een verwijzing naar de economie, maar dat met de
duidelijkheid van het Regeerakkoord zo snel mogelijk een plan van aanpak dient te
worden voorgelegd aan de commissie.
De fractie PGA/PvdA dient het volgende amendement in, A2, 12.11.03:
___________________________________________________________________
Onderwerp: Begroting 2013
De raad van de gemeente Asten in vergadering bijeen d.d. 6 november 2012
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
De raad van de gemeente Asten:
Besluit:
De Begroting 2013 aan te passen door:
• Het budget voor kappen van vormbomen ad € 2.650,-- uit de begroting te
schrappen en
• Aan het budget onderhoud vormbomen € 7.500,-- toe te voegen ten laste van
de investeringsruimte
(wijziging op pagina 96,98 en 102).
Toelichting:
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In de begroting is opgenomen het kappen van de vormbomen voor 50%, wat
een bezuiniging moet opleveren van € 7.500,-- en een investering vergt van
€ 2.650,-- (pagina 5, 54, 96, 98 en 102 van de Begroting 2013).
Uit de jaarrekening 2011, de tussentijdse rapportage najaar 2012 en de Begroting 2013 blijkt dat er ruimte is voor een heroverweging tussen verruiming van de investeringsruimte enerzijds en anderzijds de bezuinigingen,
welke aan de raad in juni zijn voorgelegd,
Alvorens over te gaan tot het kappen van de helft van de vormbomen dient
de intussen in 2012 gereed gekomen module Bomenbeheerplan bestuurlijk te
worden behandeld.
Bij het scenario bezuinigingen is onvoldoende aan de orde gekomen de bijdrage van de vormbomen aan de kwaliteit van de woonomgeving en de
waarde van de woningen.

Ondertekend door de fractie PGA-PvdA.
___________________________________________________________________
De fractie PGA/PvdA dient nog een amendement in, A3, 12.11.03:
___________________________________________________________________
Onderwerp: Begroting 2013
De raad van de gemeente Asten in vergadering bijeen d.d. 6 november 2012
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
De raad van de gemeente Asten:
Besluit:
De Begroting 2013 aan te passen door:
• Het budget voor het dunnen van lanen in het buitengebied ad € 24.000,-- uit
de begroting te schrappen en
• Aan het budget onderhoud laanbomen € 8.000,-- toe te voegen
(wijziging op pagina 8, 91, 96, 98, 99 en 102).
Toelichting:
• In de begroting is opgenomen het dunnen van de laanbomen, wat een bezuiniging moet opleveren van € 8.000,-- en een investering vergt van €
24.000,-- (pagina 8, 91, 96, 98, 99 en 102 van de Begroting 2013).
• Uit de jaarrekening 2011, de tussentijdse rapportage najaar 2012 en de Begroting 2013 blijkt dat er ruimte is voor een heroverweging tussen verruiming van de investeringsruimte enerzijds en anderzijds de bezuinigingen,
welke aan de raad in juni zijn voorgelegd,
• Alvorens over te gaan tot het dunnen van de laanbomen dient de intussen in
2012 gereed gekomen module Bomenbeheerplan bestuurlijk te worden behandeld.
• Bij het scenario bezuinigingen is onvoldoende aan de orde gekomen de bijdrage van de laanbomen aan de toeristische infrastructuur en de mogelijke
bijdrage aan de aanpak van de fijnstofproblematiek.
Ondertekend door de fractie PGA-PvdA.
___________________________________________________________________
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Fractie CDA
Wij behandelen vanavond het ’huishoudboekje’ van de gemeente Asten. Door het
aanhouden van de crisis is het voor velen een moeilijke tijd, maar hoe is de stand
van zaken voor de gemeente Asten? We zagen de afgelopen jaren de nodige problemen voor de gemeente en we hebben als raad hier actie in ondernomen. Door een
kerntakendiscussie, gesprekken over scenario-ontwikkeling, en door maximaal in te
zetten op samenwerking met Someren zien we dat de kosten voor de burger in Asten
laag te houden zijn. Ondanks dat veel kosten in het dagelijkse leven steeds hoger
worden lukt het de gemeente Asten om de lasten beperkt te houden. Door kritisch te
kijken naar de taken die we als gemeente zelf moeten doen en welke zaken we meer
bij de burger leggen om gezamenlijk met u op te pakken. Hierdoor hebben we de
kosten binnen de perken kunnen houden zonder alles kapot te bezuinigen. Door deze
aanpak hebben we een gemeente die samen met Someren een aantal zaken efficiënt
op pakt en toch een goed voorzieningenniveau voor haar burgers in stand kan houden. Het CDA gaat voor gepaste en verantwoorde veranderingen.
In deze tijden van crisis hebben mensen snel de neiging om elkaar de put in te praten. Wij denken dat we voor de Astenaren veel te bieden hebben.
• Asten is een veilige en prettige plek om te wonen met voldoende goede voorzieningen.
• Er zijn onder andere veel woningen gebouwd voor jongeren (startersprojecten)
waardoor ze in Asten kunnen blijven wonen en niet verhuizen naar steden hier in
de buurt.
• Heusden en Ommel hebben elk binnenkort een heel mooi gemeenschapshuis dat
voor de komende 40 jaar als kloppend hart de leefbaarheid voor die plaatsen zal
garanderen.
• Het centrum pakken we aan. Met een herinrichting en het tegengaan van verkrotting waardoor de lelijke open plekken langzaam uit ons centrum verdwijnen.
• De verkeerssituatie in het dorp is aangepakt.
• Diverse sportverenigingen kunnen vooruit met hun nieuwe of opgeknapte accommodatie.
• Ondanks een lichte stijging behoren de woonlasten in Asten nog bij de laagste
10% van Nederland.
Al met al zaken om trots op te zijn. Als CDA willen we vooruit blijven gaan om Asten
nog beter, mooier en leefbaarder te maken want er is nog genoeg te doen.
Er liggen voor de komende jaren nog een aantal uitdagingen te wachten.
• Het centrum willen we nog mooier maken. Zaken zoals bijvoorbeeld leegstand
kunnen het komende jaar op onze aandacht rekenen.
• De gemeente Asten krijgt de komende jaren de nodige taken te verrichten op het
gebied van jeugdzorg, de arbeidsmarkt, nieuwe horecawet, delen van de AWBZ,
enz, enz.
• Financieel zetten we stapjes terug (kleinere overheid) en gaan we als gemeente
meer en meer terug naar de kerntaken. Dit betekent dat partijen het waarschijnlijk met minder geld moeten doen.
• We zullen vaker een beroep doen op wat mensen onderling voor elkaar willen
doen. Dit zal eerst wel wennen zijn. Echter, de samenhang binnen de gemeenschap kan hierdoor wel sterker en socialer worden.
• De woonlasten zullen iets gaan stijgen om dit allemaal betaalbaar te houden,
echter zeer gering in tegenstelling tot de bezuinigingen die vanuit Den Haag over
ons heen komen.
In de afgelopen week is er binnen verschillende gemeenten veel commotie ontstaan
over plannen van het nieuwe kabinet om alleen nog maar 100.000+ gemeenten te

-16-

CONCEPT

verg. Raad
d.d. 06-11-2012

willen hebben. Hierdoor zal er voor Den Haag een besparing behaald worden op het
aantal raadsleden. Echter, we zien voor de burgers een forse verhoging van de
woonlasten als deze in lijn komen met de grotere gemeenten in de buurt. Als CDA
zijn we altijd tegen deze verplichte schaalvergroting geweest. De beste samenwerkingen komen van onderop, gedragen door de betrokkenen en op basis van vertrouwen.
De samenwerking met onze buurgemeente Someren loopt voorspoedig en hierdoor
weten we beiden de kosten voor onze burgers beperkt te houden. Ook de samenwerking binnen de SRE en steeds nadrukkelijker binnen de Peelgemeenten zijn voor
ons goede hulpmiddelen om kwaliteit te leveren en de kosten in de hand te houden.
Het baart ons zorgen als we zien hoe andere gemeenten keihard bezuinigen op gemeenschappelijke regelingen (bijv. bibliotheek, muziekschool). Dit zal altijd in overleg moeten gebeuren, en niet dat de rekening of het risico bij ons of onze verenigingen komt te liggen.
Als CDA staan we open voor verregaande samenwerking, maar met oog voor de
kracht van onze kleine gemeenschap. Een herkenbaar bestuur dicht bij de burger en
lage lasten zullen hierbij voor ons leidend zijn.
Begrijp ons niet verkeerd, het CDA is zich er terdege van bewust hoe groot de opgave de komende jaren zal zijn en wij kunnen ook niet voorspellen hoe de economie
zich gaat ontwikkelen, maar wij hebben geen zin om op voorhand bij de pakken neer
te gaan zitten. We kijken liever wat we samen kunnen oppakken en zullen hier slim
naar blijven kijken. We geloven dan ook rotsvast dat we op deze manier de toekomstige opgaven aan kunnen pakken samen met onze burgers, verenigingen en partners zonder daar een hoge prijs voor hoeven te betalen. Als zij willen investeren in
de Astense gemeenschap, dan vinden zij het CDA aan hun zijde, want - samen kunnen we meer.
De fractie sluit af met een citaat van A. Karssen:
‘Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen.’

Fractie Algemeen Belang
Voor ons de begroting voor 2013. In deze moeilijke tijd waarin we maatregelen moeten nemen die ons allen treffen. Noodzakelijke maatregelen volgens Algemeen Belang willen we een juiste koers blijven varen. Asten gezond houden, voorzieningen
blijven behouden ook voor de lange termijn en noodzakelijke investeringen blijven
doen.
Het kabinetsakkoord lijkt te gaan bevestigen wat wij al vreesden bij de Voorjaarsnota: forse bezuinigingen en kortingen op de uitkering uit het gemeentefonds door het
Rijk en dus fors minder geld voor de Astense gemeenschap.
Het is dan ook denkt Algemeen Belang zeer verstandig dat we met die kortingen al
rekening houden met een bedrag dat over een paar jaar € 640.000,- groot is. Dat
hebben we dan alvast geregeld!
Voor die bezuiniging in Asten zijn helaas wel een groot aantal maatregelen nodig die
de Astense gemeenschap in de volle breedte zal voelen. Maar vergeleken met veel
andere gemeenten in ZO-Brabant is er bij ons sprake van beperkte impact, hoewel
het natuurlijk niet leuk is voor onze burgers, verenigingen en verbonden partijen.
Het aarzelende voornemen in Den Haag om gemeenten fors op te schalen wijst Algemeen Belang volledig van de hand.
Met als belangrijkste redenen:
1e. We willen onze eigen identiteit behouden, zelf het beleid in Asten kunnen bepalen
en niet een onzichtbaar onderdeeltje gaan vormen van een verzamelgemeente waar
we eigenlijk niets meer te vertellen hebben. Asten geen buitenwijk van Helmond
dus!!
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2e. Het onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen, dat gemeentefinancien analyseert, heeft al in 2010 aangegeven dat grootschalige fusie niet de oplossing
biedt en eerder kosten- en lastenverhoging voor de burger tot gevolg heeft.
Zouden we in zo’n grootschalige-fusie-gemeente de lasten in Asten gelijk moeten
schakelen met de lasten in die andere gemeenten??
Honderden euro’s erbij in Asten!!?? Ik dacht het niet!!
Wij kunnen ons als Algemeen Belang dan ook beter vinden in de uitspraken van de
burgemeesters van Someren, Veldhoven en Nuenen afgelopen week, waarin ze aangeven: samenwerking is prima, maar autonomie met eigen beleidskeuzes staat
voorop.
Met mogelijkheid voor de burger om zich te blijven herkennen en thuis te voelen in
de eigen gemeenschap. En daar te kunnen kiezen voor eigen lokaal beleid.
Asten moet geen wijk van een grof en voor de burger onherkenbaar geheel worden.
Samenwerking dus op de vlakken waar dat kwaliteitsverbetering in de dienstverlening oplevert of flinke kostenvoordelen!!
Bedenk daarbij dat juist de kleinere gemeenten Asten en Someren hun voorzieningen
prima en naar de maat van de beide dorpen op orde hebben, een grote klanttevredenheid kennen, een goede score qua veiligheid kennen èn lage woonlasten hebben.
Beduidend lagere lasten en een betere financiële positie dan veel van die grote en
zogenaamd robuuste gemeenten.
Wij zijn als Algemeen Belang dan ook blij dat we niet alleen inzetten op sterkere samenwerking met Someren, maar ook gaan participeren via wethouder van Bussel in
een stuurgroep, die zich gaat bezighouden met de mogelijkheden tot samenwerking
in Peellandverband.
Voorzitter in de voorjaarsnota heeft Algemeen Belang kenbaar gemaakt waar voor
haar de pijnpunten zaten.
Ook hebben wij aangegeven welke richting wij uit denken waarmee we Asten als
gemeenschap goed overeind kunnen houden. Deze punten weer herhalen heeft geen
zin maar belangrijk is dat we zien dat onze opmerkingen van toen ter harte zijn genomen in de begroting.
Wij kunnen als Algemeen belang leven met deze begroting voor 2013 en wel om de
volgende redenen.
Meerjarig is hij prima op orde.
Met een doorkijk naar de komende jaren mogen we concluderen dat wij geen enorme risico’s lopen. Daarbij lossen we tevens de negatieve stand die zou ontstaan bij
de reserve eenmalige bestedingen (REB) structureel op. Betreffende projecten laten
we niet afhangen van mogelijke meevallers.
De voorgenomen infrastructurele projecten (de wegen etc.) kunnen doorgaan als het
hard nodig is, prioritering en temporisering zijn daarbij uitgangspunt.
In de begroting is rekening gehouden met een forse bezuiniging door het
Rijk/gemeentefonds (€ 9 mlrd* 7,2% = €648 mln * 1/1000) = € 640.000.
We zien het gevaar aankomen en lopen er ook niet voor weg. Rekening houden met
wat op ons pad komt en de ogen openhouden!!
Daarbij houden we eveneens voor een deel rekening met de nieuwe watertaken die
naar ons toe gaan komen.
We gaan er als Algemeen Belang vanuit dat mogelijke meevallers ingezet kunnen
worden voor lastenverlichting en investeringen.
We hopen dat de nieuwe taken die op ons af gaan komen/taken die gedecentraliseerd gaan worden budgettair neutraal worden uitgevoerd. En met een juiste afstemming tussen vraag, aanbod en behoefte kunnen we proberen om wat te bezuinigen
We zien dat de voorstellen uit de voorjaarsnota zijn meegenomen. De meerwaarde
van de samenwerking en de extra opbrengst daarvan is 25% op het gecalculeerde
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bedrag. Onze conclusie hieruit is dat we een sterke partner zijn en ook een sterke
partner hebben. De besparing in de subsidies en welzijn is ook 25%.
Daarnaast besparen we 25% in onze groenuitgaven/afval/ beheer gebouwen.
Wel willen wij een oproep doen aan het college om er voor te zorgen dat het beperken van de subsidies niet meerdere malen snijdt in een vereniging. Met name het
ophalen van het oud papier vraagt aandacht. Wees er daarbij van bewust dat uit de
papieropbrengst naast Jong Nederland ook 3 andere verenigingen Fanfare Sancta
Maria, Harmonie St-Antonius Heusden en Buurtvereniging Voordeldonk een bedrag
ontvangen. En met betrekking tot de oud papier prijs willen wij dat de wethouder
goede afspraken met de clubs maakt over de vervelende extra gevolgen bij daling
van de papierprijs (b.v. een vaste prijs voor enkele jaren). Daarnaast willen wij hierbij alvast een oproep doen om in 2013 te beginnen met een oriëntatie binnen de
WMO om te komen tot bezuinigingen daar waar dit mogelijk is. Hier liggen volgens
ons nog kansen en mogelijkheden.
Van de voorstellen uit de voorjaarsnota zijn er enkele (deels) niet meegenomen: de
reclame aan lantaarns, de reclamebelasting, besparing op vormbomen/ bloembakken/ monumentenbeleid en de tarieven terrassen.
Daar kunnen we mee instemmen! Wel met de kanttekening dat wij invoering van reclamebelasting ter financiering van Centrummanagement voor b.v. verfraaiing van
het centrum door feestverlichting en voor controle op parkeren zullen steunen. Onder voorwaarde dat er gezorgd wordt voor breed draagvlak onder de ondernemers
en eigenaren.
Waar wij als Algemeen Belang zeer blij mee zijn is natuurlijk de zeer beperkte woonlastenstijging. In totaal 2.5% is natuurlijk zeer acceptabel. We blijven hiermee in de
top van de laagste woonlasten in Nederland.
De verhoging van de toeristenbelasting (net iets boven inflatie) is voor ons het
maximum. Deze belasting moet geen te fors deel van de kostprijs bij onze toeristische bedrijven gaan vormen en dus een nadeel vergeleken met andere gemeenten
gaan worden.
Wel vragen we deze opbrengst ook te blijven gebruiken voor onze toeristische sector, deze sector doet het goed in Asten en dat moet ook zo blijven en liever nog beter worden.
Algemeen Belang heeft altijd uitgedragen dat we niet mogen brassen met onze gemeentekas. Blijf letten op budgetoverschrijding middels een betere en effectieve
budgetdiscipline. Ga behoudend om met overschotten en meevallers.
Het hoeft niet op hoor!! Werd ons vroeger vaak als boodschap meegegeven.
Algemeen Belang is blij dat we de noodzakelijke investeringen toch kunnen blijven
doen. In onze sportvoorzieningen, de brede maatschappelijke voorziening (BMV),
MFA, het centrum, ons wegennet, de riolering en de bedrijventerreinen.
Met het beperken en indammen van de risico’s in control en automatiseringen gaan
wij volledig mee.
Goed blijven sparren met elkaar is hierbij belangrijk.
Conclusie van Algemeen Belang.
Met deze begroting kunnen we 2013 en de daarop volgende jaren goed in. Er ligt nog
een goed pakket aan uitdagingen. Bij de uitvoering van de taken zullen we continu
op onze hoede moeten blijven. Voorts zijn we erg ingenomen met het feit dat we
prima scoren op de belangrijkste gebieden waar je als gemeente op kunt worden afgerekend: klanttevredenheid, veiligheid, woonlasten en voorzieningen. Maar we
moeten dit wel goed blijven monitoren!!!
Onze neuzen dezelfde richting in krijgen en iedereen de schouders er onder. En probeer hierbij niet alleen aan jezelf te denken. We zijn financieel gezond en kunnen dat
blijven. Asten is een geweldig dorp om te wonen en te leven. Positief blijven en ons
realiseren dat we het goed hebben.
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Fractie VVD
De begroting 2013, die nu aan de orde is, alsmede de begroting voor de komende
jaren maken duidelijk, dat de VVD in de afgelopen jaren, in vorige coalities, een goede basis heeft gelegd. De kerntaken discussie en de scenario-ontwikkeling zijn uitgebreid besproken en een herhaling op dit moment is wat ons betreft niet zinvol. Daarom kunnen wij in grote lijnen instemmen met deze begroting.
De VVD-fractie wil haar waardering uitspreken voor deze heldere en prima leesbare
begroting. Een compliment voor de betrokken ambtenaren.
De begroting voor 2013 is een begroting, waarin nog een aantal zaken niet duidelijk
zijn door de kabinetsformatie.
Duidelijk is dat het college gekozen heeft voor scenario 2 uit de voorjaarsnota. De
VVD heeft sterk de voorkeur voor scenario 1 dat bezuinigingen op het ambtelijk apparaat nastreeft in plaats van verhoging van de lasten op de burgers.
Dit is in lijn met de wens van de burgers wat bleek uit de uitslag van de enquête. We
zijn toch volkvertegenwoordigers?
Nergens in deze begroting wordt gerept over bezuiniging op de eigen ambtelijke uitgaven en dit in tijden dat de landelijke overheid dit wel verwacht van haar burgers in
de vorm van “let op het eigen huishoudboekje”. Dat geldt dus ook voor het huishoudboekje van de gemeente. De VVD is verheugd, dat het aantal fte’s en de totale
loonkostensom van de gemeente Asten nu eindelijk separaat zijn opgenomen. Onze
dank daarvoor.
Hieruit blijkt echter dat de ambtelijke bezetting de afgelopen drie jaren opgelopen is
tot 135,66 fte. Pas nu in 2013 wordt slechts 5,5 fte bezuinigd.
De VVD had uit willen gaan van de bezetting in 2010 en zou daarmee nu uitkomen
op 126 fte’s. Een besparing van bijna 10 fte’s, ofwel +/- € 500.000.
Tevens wordt er gesproken over een geringe lasten verhoging van 2,5%. Dit wordt
"onderbouwd" door een splitsing van cijfers. De OZB gaat met 10% omhoog en ook
de rioolheffing stijgt (geen percentage genoemd).
Dit praat men goed met het feit dat doordat men minder ledigingen heeft i.v.m. de
gratis ophaal van plastic en dat daardoor de inwoners minder kwijt zijn voor het ophalen van het huisvuil. Deze vergelijking is naar onze mening onterecht! Het uitruilen
van riool en afvalstoffen heffing is onjuist. Deze moeten kostendekkend zijn en kunnen zo weer met vele procenten omhoog gaan. De OZB kan dan niet meer verlaagd
worden.
Er wordt reeds ruim drie jaar plastic opgehaald, dus aan deze besparing zijn de bewoners al ruimschoots gewend.
Burgers hebben hier hun huishoudboekje al op afgestemd en nu 3 jaar later wordt de
OZB met 10% verhoogd.
Dit is dus, volgens de VVD een letterlijke belastingverzwaring van 10% en niet van
2,5%. Het lijkt dus een beetje op de rekensom van de landelijke VVD, waarover ook
wij niet erg gelukkig zijn. Om nog maar niet te spreken van overige verhogingen zoals de aankondiging van de lastenverhoging door het waterschap.
De VVD blijft bij scenario 1. Ons inziens de beste keuze voor de burger, maar scenario 2 is de weg van de minste weerstand voor het college.
De VVD zal vanavond nog een aantal posten benoemen, waar ons inziens besparingen mogelijk zijn, teneinde extra ruimte te scheppen voor de komende jaren.
Daarnaast zitten in de begroting 2013 naar de mening van de VVD een aantal posten, die ons zorgen baren.
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Hierbij denken wij met name aan het grote aantal PM posten.
Het zou het college sieren de PM posten in te vullen. Daarmee wordt het weerstandsvermogen ook realistischer. Een weerstandsvermogen van 5,75 met al deze
PM-posten is mooi weer politiek van de wethouder.
Het zet ons inziens iedereen op het verkeerde been.
Het besef van samenwerking (al jaren een VVD standpunt) is inmiddels aardig opgepakt.
Wij hebben echter nog steeds de indruk dat Asten en Someren nog altijd op verschillende snelheden zitten qua invulling hiervan.
De landelijke politiek zit ons inmiddels op de hielen, door te streven naar grotere
gemeentes.
De VVD is van mening dat hier extra aandacht en wellicht meer druk nodig is. De
fractie zal hierover een motie indienen.
Ook de besparing van 125.000 euro door de samenwerking met Someren is wat ons
betreft aan de magere kant.
De VVD vindt dit eigenlijk absoluut onvoldoende! Zoals reeds eerder gememoreerd:
op personeelsgebied zou veel meer te besparen moeten zijn.
De indexatie van de OZB gebruiken om de meevaller van de afvalstoffenheffing te
compenseren is principieel niet juist zoals al eerder gememoreerd. De vervuiler betaalt. De scheiding van afval en met name de aparte inzameling van kunststof afval
bespaart veel extra en wordt op deze manier niet gestimuleerd.
Het grondbedrijf.
De VVD heeft geconstateerd dat buurgemeenten inmiddels prijsverlagingen van de
grondprijs doorvoeren (of overwegen dit te doen).
De VVD verwacht van het college dat zij er alles aan doen het grondbedrijf weer op
gang te brengen. Wij blijven van mening dat het helpt door soepeler om te gaan met
de bouwregels en andere voorwaarden, en zoals gezegd een verlaging van de grondprijs. Beter iets minder winst dan helemaal geen winst.
De nieuwbouw van de Deken van Houtschool.
Zoals bekend heeft de VVD zich fel verzet tegen de plannen rondom de nieuwbouw
van de Deken van Houtschool.
Er zijn reeds extra subsidies verleend aan de Stichting Beheer de Beiaard en dat bedrag zal in 2012 en volgende jaren, door de verder gaande leegloop, alleen maar
toenemen. De kosten van het onderzoek en de noodzakelijk geachte kosten van
aanpassingen, noodzakelijk door de vertraagde oplevering van de nieuwe school, zijn
nu al veel hoger dan de raad destijds is voorgehouden.
Bovendien houden wij twijfels over de haalbaarheid van het tijdspad, en daarmee
zullen de kosten nog verder toenemen. Voordat de nieuwe Deken van Houtschool er
met de huidige plannen staat is het tekort op de Beiaard opgelopen tot mogelijk €
200.000,=. Weliswaar in verschillende jaren, maar toch.
Ook de huurinkomsten van de nieuwe BMV Bloemenwijk worden veel te hoog ingeschat evenals de besparing op maatschappelijke voorzieningen en accommodaties.
De subsidies verlagen en dan een huurverhoging doorvoeren zijn wat de VVD betreft
met elkaar in tegenspraak. Zie pagina 50 en 51.
De VVD vindt het spijtig dat er niets gedaan is met ons voorstel om onderzoek te
doen naar de mogelijkheid om een kleine parkeerheffing in Asten in te voeren. Zoals
wij reeds in de voorjaarsnota hebben aangegeven kan dit snel een bedrag opleveren
van 200- 300.000,= euro.
Deurne en Helmond hebben een parkeerheffing , en invoering, wel samen, en tegelijkertijd met Someren, is ons inziens wenselijk.
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Een verantwoord economisch beleid. Een klein voorbeeld. In het overzicht van uitgaven staat de aanschaf van aanhanger voor €4.250,=.
Wij kunnen die leveren voor de helft van dit bedrag. Waarom kopen gemeentes altijd
duurder in dan andere instanties??
De VVD is al jaren voorstander van een verdergaande deregulering. Ons inziens kan
op dit terrein nog gemakkelijk het een en ander gebeuren. Wij zien hiervan te weinig
en denken dat ook hierdoor belangrijke besparingen mogelijk zijn.
Wij roepen het College dan ook op om hier het komende jaar veel aandacht aan te
geven, en stappen te zetten.
De fractie VVD dient de volgende motie in, M1, 12.11.03:
___________________________________________________________________
De raad van de gemeente Asten in vergadering bijeen d.d. 6 november 2012
Onderwerp: Begroting 2013
De Raad,
Gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat:
• De ambtelijke samenwerking tussen Asten en Someren is opgepakt en aantoonbaar tot besparingen leidt
• In de meerjarenbegroting verdere besparingen zijn ingeboekt uitgaande van
ambtelijke fusie per 1.1.2015
• Er nog steeds verschillen lijken te bestaan in de snelheid waarmee Asten en
Someren de ambtelijke samenwerking willen invullen
• De noodzaak tot samenwerking steeds groter wordt mede gelet op het regeerakkoord dat inzet op schaalvergroting van gemeenten
Roept het college op het bestuur van de gemeente Someren te overtuigen van de
noodzaak van een ambtelijke fusie per 1.1.2015
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fractie VVD.
___________________________________________________________________

De voorzitter schorst de vergadering tot 20.00 uur.
De vergadering wordt heropend.
De voorzitter reageert op de onderwerpen financiën en samenwerking.
Algemeen: Hij bedankt, namens het college, de raad voor de positieve en constructieve wijze waarop ze met de begrotingsbehandeling is omgegaan. Het is voor een
deel ook wel logisch, omdat er in het afgelopen jaar volgens een afgesproken lijn,
middels de scenario ontwikkeling, samen met de raad is toegewerkt naar deze begroting. De beantwoording van het college is dan ook korter dan normaal het geval
is. Het college heeft een mix gemaakt van scenario 1 en 2. Er is dus niet voor sec 1
scenario gekozen.
Lastenverzwaring: Het college deelt de zorgen over de nog te verwachten lastenverzwaring. Gelukkig is er al rekening gehouden in onze begroting met de lastenverzwaring voor zover deze bekend is. Vele gemeenten hebben dat nog niet gedaan. We
moeten ons ook weer niet rijk rekenen. Er komen zaken op ons af. Pakketten gaan
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via maatwerk over naar de gemeenten, waarbij vaak kortingen wordt toegepast varierend van 10 tot 25% op de bijbehorende financiën. De begroting moet in evenwicht
blijven.
Reserve eenmalige bestedingen: deze reserve is specifiek bedoeld ten behoeve
van het afdekken van bijvoorbeeld tegenvallers. We wijken hierbij niet af van de kaders via de verordening en de geldende wet- en regelgeving.
Leges niet kostendekkend: hiervoor zijn diverse oorzaken. Bij sommige leges
hanteert het Rijk een maximum tarief (bijv. paspoorten). Bij bouwleges is sprake van
fluctuatie a.g.v. het wel of niet verstrekken van omgevingsvergunningen voor grote
projecten. Het college zal zoveel mogelijk proberen te zorgen voor kostendekkende
leges.
Samenwerking: De Rijksoverheid denkt dat je met 100.000 plus gemeenten komt
tot kostenbesparing en beter bestuur. Er wordt van een getal uitgegaan, maar het
gaat om de taken. Welke taken komen op je af en kun je dat zelf realiseren. Dus
daar waar het nodig is vanuit de taak ga je samenwerking zoeken. Bijvoorbeeld voor
grote onderwerpen zoals binnen de WMO. Het is dan ook fijn dat de insteek van de
raad hierin gelijk is. Binnen de assen die we al jaren kennen van de SRE gemeenten,
de Peelgemeenten en Asten-Someren kun je een aantal taken samen doen mét behoud van de eigen identiteit en beslissingsbevoegdheid. Samen sta je sterker, maar
doe dit daar waar nodig.
Er is een motie geformuleerd m.b.t. de samenwerking. In onze meerjarenbegroting
is reeds een besparing ingeboekt uitgaande van een ambtelijke fusie Asten-Someren
per 1-1-2015. Als deze ambtelijke fusie niet doorgaat, dan halen we deze target niet.
Someren ook niet, en in Someren is de target in de begroting nog hoger. Een ambtelijke fusie zit dus al in onze begroting. De ondersteuning vanuit de raad doet het college deugd. Ook de ondersteuning t.b.v. de Peellandsamenwerking, die middels het
Kastelenoverleg verder zal gaan. We mogen ons als gemeenten Asten en Someren
gelukkig prijzen dat we er financieel goed voor staan.
Grondprijs: deze is in Asten het laagst t.o.v. andere gemeenten in de Peel. Het niet
verkopen van bouwgrond komt dus met name door het gebrek aan vertrouwen van
de mensen in de economie.
Brandweer: we geven geen cadeaus weg. Er komt een regionalisering, die is bijna
rond. In eerste instantie gaan de vrijwillige brandweerlieden over, daarna het materieel. De regiobrandweer heeft straks alle vrijwilligers en al het materieel. Er is een
foto gemaakt van de situatie personeel en materieel peildatum 2011 per gemeente.
De basis brandweerzorg voor de 21 betrokken gemeenten zal via een gemeenschappelijke regeling worden geformaliseerd. Er is nu een overkill aan middelen, dat zal
teruggebracht worden. In de begroting van Asten staat een investering voor een
nieuw voertuig dat afgeschreven is. We schaffen echter nog geen nieuw voertuig
aan, het afgeschreven voertuig blijft op onze balans staan en we blijven dat voertuig
voorlopig gebruiken. We hebben daardoor jaarlijks een financieel voordeel omdat we
geen afschrijvingskosten hebben omdat het voertuig al afgeschreven is. We besparen
ondertussen wel op het aantal vrijwilligers. In januari 2013 vertrekken er 3 vrijwilligers, wiens plaatsen we niet meer opnieuw invullen. Met natuurlijk verloop dalen we
eventueel nog verder in formatie. Zo zit het in de begroting.
Wethouder Martens:
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP): in de eerstvolgende commissievergadering
zal het GRP ter advisering, met een kleine presentatie worden behandeld. In december staat het op de agenda van de raad, mits akkoord presidium. Daarna kunnen dan
de leges vastgesteld worden, zodat de gewijzigde riooltarieven met ingang van 2013
in kunnen gaan. Dus de volgorde hierin is correct.
Oud papier: het college is hierover in overleg met Jong Nederland. In de voorjaarsnota is hier ook uitgebreid over gesproken. We gaan die subsidie van JN afbouwen,
niet in één keer, maar via een afbouwschema. Een voordeel is dat de papierprijs op
het moment hoog is. De betrokken verenigingen/organisaties moeten de tijd krijgen
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om de bezuiniging op te kunnen vangen. Stapeling van kortingen voor dezelfde vereniging/organisatie wordt in de gaten gehouden.
Bomen, amendementen: met amendement A1 van Leefbaar Asten waarin we zelf
naar alternatieven zoeken heeft de wethouder moeite. Dan wordt het geld al uit de
begroting gehaald, maar de oplossing moet nog gezocht worden. Indien dit in de
vorm van een motie zou zijn, dan zou het reëler zijn, omdat je dan als college je uiterste best hiervoor doet, maar het nog geen definitief feit is. De amendementen A2
en A3 van de fractie PGA-PvdA kunnen wel de oplossing geven, maar ook deze
amendementen zijn nog wel lastig om nu zo te doen. Er moeten dan alternatieve bezuinigingen voor in de plaats komen. Het college raadt ze dan ook af. De eigen inzet
van burgers: het college gaat hier naar kijken, maar in het geval van vormbomen is
ze hier geen voorstander van. Ze wil deze liever door een deskundige laten snoeien /
onderhouden. Met name vanuit het oogpunt van veiligheid (veiligheidshesjes, afzetmateriaal, met een motorzaag op een trap etc.). Er zijn andere plekken waar het betrekken van burgers bij groenonderhoud beter te organiseren is.
Wethouder Huijsmans:
Subsidiebeleid: hiervoor geldt een taakstelling van afgerond 368.000 euro. In november zal in de commissie burgers de lijn die het college in wil zetten worden behandeld voor wensen en bedenkingen. Momenteel worden de betrokken organisaties
en verenigingen in groepen uitgenodigd voor overleg. Ook met professionele instellingen zoals ONIS, Lev, Bibliotheek, muziekschool, GGD, Zorgboog en Pinkeltje is er
overleg. Een klein deel van de taakstelling van 368.000 euro zal door de verenigingen gerealiseerd moeten worden. We kijken hierbij naar redelijkheid. Het leeuwendeel van de target zal van de professionele instellingen moeten komen, voor een
deel ook vanuit de transities. Enkele voorbeelden hiervan zijn onder andere voorstellen om een bezuiniging op trapliften tussen de 10.000 – 15.000 euro door te gaan
voeren, de 0-lijn hanteren voor het PGB tarief etc. Besparingen vinden ook plaats
door een deel van de taken in regionaal verband te gaan organiseren.
MFA Ommel en BMV Heusden: het financiële kader voor beide projecten is het
plafond zoals dit in de begroting is opgenomen. De BMV Heusden is bijna gereed. Het
college houdt zich strikt aan het afgesproken financiële plafond.
BMV Bloemenwijk: dit project staat op de agenda van de raad van 13 november
om hierover verder te kunnen besluiten. Het voorstel is conform de financiële kaders
zoals deze in de voorliggende begroting zijn opgenomen.
Differentiatie huur sportvelden: dit onderwerp loopt mee in het project maatschappelijke voorzieningen en accommodaties wat ook een financiële taakstelling
kent (€ 100.000 euro). Het gaat onder andere om meer kostendekkende huur. Dit
moet nog verder worden uitgewerkt. De raad zal ook hierbij nog volop betrokken
worden.
De voorzitter schorst de vergadering 10 minuten.
De vergadering wordt heropend.

Tweede termijn
De fractie D66-HvA vindt het zorgelijk dat de meerjarenbegroting niet sluitend is.
Eventuele verdere lastenverzwaring vanuit de overheid blijft dus een belangrijk aandachtspunt.
Samenwerking moet tot besparing en meer deskundigheid leiden en het gaat om de
onderliggende taken, niet om het getal van bijv. 100.000 inwoners. De enige die
geen ambtelijke fusie wil is de politiek in Someren, de inwoners van Asten en Someren willen het wel, omdat dit tot kostenbesparing leidt. We zetten in op de ambtelijke
fusie, daarna verder kijken naar een eventuele bestuurlijke fusie.
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Wat betreft de woningbouw vraagt ze het college om proactief te blijven zoeken
i.s.m. deskundigen naar maatregelen die de woningbouw in Asten stimuleren.
Wat betreft de brandweer wacht ze de regionale afspraken af.
De fractie heeft het antwoord nog gemist op de vraag om nog verder te zoeken naar
besparing in de eigen formatie van de gemeente, snijden in eigen vlees.
Wat betreft het GRP vraagt de fractie zich af welk van de scenario’s we op dit gebied
gaan uitvoeren.
Met Jong Nederland wordt nog overlegd over de bezuiniging op de kosten van papier.
Maar in het tarief afvalstoffenheffing (pagina 60) is al met de bezuiniging rekening
gehouden.
De fractie heeft twijfels bij de haalbaarheid van de bezuiniging van 368.000 euro op
het terrein van Welzijn.
Voor het onderwerp vorm- en laanbomen wacht ze nog de definitieve amendementen/moties af.
De fractie Leefbaar Asten zal de motie van de VVD steunen omdat dit een belangrijke steun in de rug voor het college is. Het is niet meer zo vrijblijvend, een ambtelijke fusie per 1-1-2015 is begroot.
De fractie is blij met het antwoord over de lastenverzwaring, dat die voor een groot
deel al is opgenomen in de meerjarenbegroting van Asten. Ze vraagt het college om
alert te blijven, want Den Haag blijft wispelturig.
De fractie trekt het amendement A1 in. Ze vindt de amendementen van de fractie
PGA/PvdA goed. Het antwoord van de wethouder op de amendementen was niet geheel duidelijk. Het groen in Asten vindt de fractie belangrijk. Ze wil niet zomaar afscheid nemen van de bomen die we in Asten hebben staan. De fractie PGA/PvdA zal
de amendementen nog nader toelichten, de fractie Leefbaar Asten wil deze steunen.
De fractie PGA/PvdA gaat in op de 2 amendementen. Deze moeten worden gezien
in het licht van de jaarrekening 2011 met een overschot en waarin ook reeds een
flink bedrag is opgenomen in de reserve grondbedrijf. En daarnaast de gunstige verwachting voor het resultaat over 2012. Er zit nog een investeringsruimte van
162.000 euro in de begroting. Met de 2 amendementen wordt dit 158.000 euro. De
amendementen drukken dus maar zeer beperkt op de aanwezige investeringsruimte.
De fractie wil de laan- en vormbomen dus behouden.
Kostendekkende leges: de ervaring leert dat een percentage van 71%, zoals opgenomen in de begroting, niet haalbaar is. Dat is dus een risico.
Samenwerking: de fractie is blij met samenwerking. De motie voegt niet zoveel toe,
het is al een tijd bekend dat Asten harder wil dan Someren. De fractie denkt dat we
ons maar even moeten neerleggen bij de meertijd die Someren nodig heeft.
Brandweerauto: het antwoord van de voorzitter is niet helemaal duidelijk. Ze zou
hier graag nog nadere toelichting op willen hebben.
Oud papier: ze is blij met een overgangstermijn. Idem voor stapeling van bezuinigingen. Ook binnen het taakveld WMO hier goed naar kijken.
De fractie CDA snapt de intentie van de amendementen van PGA/PvdA. Ze kent echter onvoldoende de onderbouwing van de opgenomen bezuiniging in laan- en vormbomen zoals deze door het ambtelijk apparaat is opgenomen. Ze zou daarom de
voorkeur geven aan een toezegging van de wethouder dat er nu nog niet wordt gekapt, en dat in het bomenbeleidsplan dit terug komt op de raadsagenda.
Alle raadsfracties spreken zich uit voor een ambtelijke fusie. De fractie is niet tegen
de motie van de VVD, maar vraagt zich wel af wat de motie toevoegt. Ze neemt afstand van de opmerking van de PGA/PvdA dat je je moet neerleggen bij het feit dat
de partner niet voldoende mee wil. Ze vindt het belangrijk te blijven aangeven dat
Asten verder wil gaan in de samenwerking. De fractie vraagt daarnaast aandacht
voor een goede balans tussen formatie en het kwaliteitsniveau. Asten is een kleine
gemeente en de raad is tevreden over het kwaliteitsniveau van de ambtelijke organisatie. Ben je als raad ervan bewust dat als je verder terug gaat in de formatie, dat je
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dan ook zakt in kwaliteit en voorzieningen/beleidsniveau. Zoek dus vooral de besparing via samenwerking is haar mening.
De fractie Algemeen Belang is blij dat er nog een keer met Jong Nederland wordt
gesproken. Ze vraagt om hierbij te kijken naar de papierprijs, dat moet een stabiele
factor zijn.
De fractie kan zich vinden in de motie van de VVD. De schaalvergroting zoals in het
laatste punt wordt aangegeven, daar is ze geen voorstander van.
De amendementen over de laan- en vormbomen gaan te ver, dan schieten we een
gat in de begroting. Ze investeert liever in bijvoorbeeld de WMO en in subsidies dan
in bomen.
De fractie VVD heeft weinig over fte’s gehoord in de beantwoording door het college.
Op de discussie over de bomen kan nog worden terug gekomen, omdat deze het
eerste halfjaar toch niet groeien.
De samenwerking vindt ze erg belangrijk, de besparing zoals voorzien zal gerealiseerd moeten worden. De tijd is voorbij om “te vrijen als twee egeltjes”.
De fractie denkt dat de grondprijs in onze omgeving omlaag zal gaan. Ze roept het
college op om hier serieus naar te kijken, om de verkoop van grond vlot te trekken.
Ze doet hierbij een beroep op de creativiteit van het college.
De fractie Leefbaar Asten interrumpeert dat er in de technische toelichting is verwezen naar de notitie van de gemeentesecretaris van februari 2012. In deze notitie
is uitgebreid vermeld welke besparingen reeds zijn doorgevoerd en zijn gepland op
de ambtelijke formatie.
De voorzitter beaamt de interruptie van Leefbaar Asten. Ook van belang hierbij is
om te kijken naar minder-meer. We doen meer taken met minder personeel. Er
wordt heel serieus gekeken naar de formatie en door samenwerking is het mogelijk
om met minder mensen toch dezelfde taken goed uit te oefenen.
Brandweer: het is inderdaad een geplande vervangingsinvestering, maar we vervangen de auto niet. Straks in regioverband betalen alle deelnemende gemeenten samen het totale personeel en materieel.
De strekking van de motie van de VVD ervaart de voorzitter als een steun in de rug
voor het college.
Wethouder Martens geeft aan dat het college proactief zal blijven in relatie tot het
stimuleren van de lokale woningmarkt. Dit heeft ze ook al eerder gedaan, bijvoorbeeld met verkoopstimuleringsmaatregelen zoals het verkooppakket bij Loverbosch.
Dit heeft zijn effect gehad, maar de vijver is aardig leeg.
De opmerkingen zoals die in de commissievergadering bijna unaniem zijn gedaan
over het GRP zijn reeds doorgerekend in de begroting die nu voorligt.
De wethouder denkt dat Jong Nederland uit de voeten kan met de resultaten van het
gesprek met het college en met de reacties van de raad bij deze begrotingsbehandeling.
De wethouder is er voorstander van om de discussie over de vorm- en laanbomen
nader onderbouwd te doen bij de behandeling van het bomenbeheerplan. Dus vooralsnog de bomen niet te kappen, terwijl we de begroting intact laten.
De fractie PGA/PvdA kiest voor het handhaven van de twee amendementen.
De voorzitter vraagt de fracties om te reageren op de motie en de twee amendementen.
Fractie D66-HvA:
Motie VVD: steunen.
Amendementen PGA/PvdA: steunen.
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Fractie Leefbaar Asten:
Motie VVD: steunen.
Amendementen PGA/PvdA: steunen.
Fractie PGA/PvdA:
Motie VVD: is niet nodig, maar de fractie kan wel instemmen met de strekking van
de motie.
Amendementen PGA/PvdA: steunen, is eigen voorstel.
Fractie CDA:
Motie VVD: steunen.
Amendementen PGA/PvdA: niet steunen.
Fractie Algemeen Belang:
Motie VVD: steunen.
Amendementen PGA/PvdA: niet steunen.
Fractie VVD:
Motie VVD: steunen, is eigen voorstel.
Amendementen PGA/PvdA: toezegging wethouder was ook voldoende, maar fractie
kan leven met de amendementen.
De voorzitter concludeert dat de motie M1 unaniem is aangenomen door de raad.
De raad wenst stemming over beide amendementen en het voorstel.

Amendement A2 m.b.t. de vormbomen:
P.M.H. Berkers-Lemmen
Voor
P.A.J.M. Berkers-Coolen
Voor
M.J.H. Vankan
Voor
M.A.T.M. van den Boomen
Voor
J.G. Janssen
Voor
N. Hagelaar-Koppens
Voor
A.H.H. Beniers
Voor
P.M. Rijkers *
Tegen
J.G. Leenders
Tegen
F.A.A.M. van de Kerkhof
Tegen
J.P.E. Bankers
Tegen
P.W.J.M. van de Ven-Schriks
Tegen
P.P.M. Bakens
Tegen
J. Bazuin
Voor
A.W. van Egmond
Voor
H.L.M. Span
Voor
* Stemverklaring P.M. Rijkers: Ze is trots op de bomen voor de Schop en het Eeuwig
Leven plein. Dat is een uniek stukje Asten dat zo moet blijven. Nieuwe bomen zullen
pas volgroeid zijn over hele lange tijd. Zeer veel vertrouwen in de wethouder die
zegt dit op te pakken bij het bomenbeleidsplan. Daarom tegen het amendement
stemmen, in het vertrouwen dat de bomen niet gekapt zullen worden.
Amendement A2 is aangenomen met 10 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
Amendement 3 m.b.t. de laanbomen:
P.M.H. Berkers-Lemmen
Voor
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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
P.M. Rijkers
J.G. Leenders
F.A.A.M. van de Kerkhof
J.P.E. Bankers
P.W.J.M. van de Ven-Schriks
P.P.M. Bakens
J. Bazuin
A.W. van Egmond
H.L.M. Span
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Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Tegen
Tegen
Tegen
Tegen
Tegen
Tegen
Voor
Voor
Voor

Amendement A3 is aangenomen met 10 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
Stemming over de begroting 2013 en het subsidieprogramma welzijn/zorg 2013:
P.M.H. Berkers-Lemmen
Voor
P.A.J.M. Berkers-Coolen
Voor
M.J.H. Vankan
Voor
M.A.T.M. van den Boomen
Voor
J.G. Janssen
Voor
N. Hagelaar-Koppens
Voor
A.H.H. Beniers
Voor
P.M. Rijkers
Voor
J.G. Leenders
Voor
F.A.A.M. van de Kerkhof
Voor
J.P.E. Bankers
Voor
P.W.J.M. van de Ven-Schriks
Voor
P.P.M. Bakens
Voor
J. Bazuin
Voor
A.W. van Egmond
Voor
H.L.M. Span
Voor
Het voorstel is unaniem aangenomen.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Voor verslag,
de griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
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