8 november 2016
Voorzitter,
Onze algemene beschouwingen begroting 2016 kreeg de titel mee
“Samen op weg en ontdekken, in onzekere tijden”.
Om onze huidige actuele situatie te kenmerken grijp ik terug op de
titels van de 2 laatste coalitieakkoorden.
Deze zijn tot stand gekomen in de periode 2010-2018 en Leefbaar
Asten is in beide coalities vertegenwoordigd.
“Samen aanpakken en genieten”en “Asten in evenwicht” kenmerkt
aardig de weg die we hebben afgelegd in de afgelopen jaren naar de
huidige stand van zake.
En…laten we eerlijk zijn, onderweg hebben toch ook met enige
regelmaat samen genoten van behaalde resultaten.
Met de kop in het Peelbelang van 13 oktober j.l. “Lagere lasten in
Asten” in dichtvorm liep onze wethouder van financiën al een beetje
vooruit op de komende Sinterklaas.
Maar wij spelen geen Sinterklaas. Wij willen onze inwoners een reëel
plaatje voorschotelen en daarin past op dit moment gelukkig een
lokale lastenverlaging.
Een gemiddeld Astens gezin komt in 2017 uit op een lastendruk van
€ 609.93 en hiermee zijn de woonlasten gedaald t.o.v. 2016 met
bijna 3%.
Voorzitter, dit is het resultaat van jarenlang zorgvuldig financieel
beleid, van diverse ingrijpende bezuinigingen, waarbij het college en
raad samen zijn opgetrokken.

Eerlijkheid gebied te zeggen dat de inkomsten uit het Gemeentefonds
gunstig uitvielen en dit heeft zeker meegespeeld om dit resultaat te
bereiken.
Onze fractie is blij dat de last van de Astense bewoners nu eindelijk
ook eens een keer omlaag kan, maar er is waakzaamheid geboden.
De begroting kent immers nog een aantal flinke taakstellingen en in
tegenstelling tot veel omringende gemeenten is het maar de vraag of
de budgetten voor het sociale domein toereikend zijn om legitieme
ondersteuningsvragen van Astense inwoners daarmee volledig te
kunnen bekostigen.
Naar aanleiding van deze begrotingsbehandeling hebben wij ons oor
te luister gelegd bij Astense inwoners.
Wat vinden zij belangrijk en hoe wordt er aangekeken tegen een
gemeentelijke begroting? Wat hebben zij hiervoor over?
Een begroting is geen doel op zich maar een belangrijk middel om
doelen te benoemen en te realiseren.
Desgevraagd geven inwoners aan het belangrijk te vinden te wonen in
een dorp:
- Waar aandacht is voor de woonomgeving
- Waar het veilig is
- Waar veel voorzieningen aanwezig zijn
- Waar het goed en gezellig recreëren is
- Waar snel en dichtbij zorgvragen behandeld worden
Als je aan bovenstaande wensen voldoet, dan heeft de Astenaar hier
best iets voor over.
Voor Leefbaar Asten is een goed evenwicht tussen een goed
voorzieningenniveau en de lastendruk altijd een belangrijk
uitgangspunt geweest.
In het coalitieakkoord 2014-2018 is vastgelegd dat we financieel
gezond willen blijven. Wie wil dat niet.
Dit betekent dat we landelijke economische en financiële
ontwikkelingen op de voet moeten volgen. De gevolgen hiervan
moeten zorgvuldig worden ingeschat.
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is onstabiel en fluctueert
jaarlijks bij het uitkomen van de mei- en septembercirculaires.

Het sociaal domein is nog steeds in ontwikkeling, ook in financiële zin
en we weten nog steeds niet hoe het concreet gaat uitpakken.
Daarnaast staan er nog een aantal taakstellingen in deze begroting
opgenomen die gerealiseerd moeten worden.
We moeten zorgen dat er voldoende financiële draagkracht aanwezig
is om eventuele risico’s op te vangen. Hier hoort een goed
risicobeheer bij.
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota in juli j.l. stelde onze fractie
nog dat de 2e onderhoudsronde gemeentefonds (herziening
gemeentefonds) helderheid moest geven over de financiële
consequenties. Inmiddels is duidelijk dat het advies van de Raad voor
financiële verhoudingen niet wordt opgevolgd met als gevolg dat de
toelage dus lager uitvalt dan geraamd. Dit is teleurstellend.
Door veranderingen in het besluit Begroting en verantwoording
verandert er financieel technisch veel in de toekomst.
Eenmalige investeringen in de openbare ruimte mogen niet meer
incidenteel gedekt worden uit de reserve eenmalige bestedingen.
Voor de structurele begroting heeft dit ingrijpende gevolgen in de zin
van meer lasten omdat de kosten van de investering over meerdere
jaren moeten worden uitgespreid. De positieve kant van dit verhaal is
dat we altijd reserveren voor investeringen voor de toekomst zodat we
de voorzieningen ook in de toekomst kunnen blijven bestaan.
Voorzitter, eerder in deze beschouwing stelde ik dat het sociaal
domein nog steeds in ontwikkeling is, ook in financiële zin.
Tot en met de meicirculaire 2016 is het sociaal domein budgettair
neutraal verwerkt. Dat betekent dat we hadden afgesproken dat
overheidsbijdrage een op een besteed zou worden voor uitgaven op
het gebied van jeugdzorg, huishoudelijke ondersteuning en WMO.
De budgettaire neutraliteit moet vanaf de recente septembercirculaire
deels worden losgelaten, maar blijft daarna weer overeind.
Asten is een zo genaamde nadeelgemeente. Dat betekent dat wij
vergeleken met omringende peelgemeenten alle zeilen bij moeten
zetten om aan hulpvragen te kunnen voldoen.

In commissieverband heeft de wethouder meerdere keren aangegeven
hierover in gesprek te zijn met de staatssecretaris. Graag vernemen wij
van de wethouder of hier ontwikkelingen zijn te melden.
De uitvoeringskosten Werkbedrijf (Senzer) zijn in 2015 fors
verhoogd. Voor deze verhoging was nog een taakstelling opgenomen
van € 69.703 opgenomen.
Deze taakstelling is gerealiseerd binnen het sociaal domein.
Ten aanzien van ruimtelijke ordening hebben we de volgende
opmerkingen:
Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota heeft onze fractie gepleit
voor de aanleg van een rotonde Dijkstraat/Schoolstraat. Er zijn toen
door de wethouder toezeggingen gedaan om dit verder te onderzoeken
en er is toen ook een koppeling gemaakt met het GVVP.
Inmiddels is duidelijk dat het GVVP niet geagendeerd staat voor de
raad in november.
Wat is de stand van zake van dit onderzoek en kan de wethouder
aangeven wanneer we hierover iets vernemen?
De herinrichting van de Wilhelminastraat-Heesakkerweg stond in de
begroting 2016 gepland voor 2018.
Zonder motivatie wordt dit in de huidige begroting doorgeschoven
naar 2019. Graag een toelichting.
Dit jaar hebben zich daar alweer twee keer hevige waterproblemen
voorgedaan. Onze fractie is er voorstander van om dit in 2018 zoals
oorspronkelijk gepland op te pakken.
Voorzitter, wij realiseren ons dat de behandeling van de
verkeerscirculatie met betrekking tot de Markt pas onlangs in de
commissie Ruimte is gevoerd. Wat wij toen niet hebben ingebracht,
maar waarvan wij achteraf wel merkten dat daar mogelijk bij velen
wel draagvlak voor is, is een alternatief waarbij de Markt slechts op
bepaalde tijden wordt afgesloten voor het verkeer.
Mogelijk dat dit alternatief zowel voor ondernemers als ook voor de
vele Astenaren die zich hebben uitgesproken over een autovrije Markt
een aanvaardbaar compromis is. Wij denken aan een afsluiting
gekoppeld aan de openstelling van de terrassen. Wij vragen, mits
voldoende steun hiervoor in onze raad, dit alternatief te onderzoeken

en te betrekken bij de verdere uitwerking. Wij dienen hiervoor een
motie in.
Voor de plattelandsontwikkeling staat structureel een bedrag van
€ 40.000 begroot. Is het college van mening dat voor dit bedrag alles
aangepakt kan worden?
Leefbaar Asten heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan.
In ons verkiezingsprogramma hebben wij opgenomen dat onze
gemeente in 2050 energieneutraal moet zijn. In de Voorjaarsnota
hebben we aangegeven dat we tevreden zijn met de stappen die nu
genomen worden.
Om duurzaamheid structureel te borgen in de organisatie is onze
fractie van mening dat de inzet van 0.25 FTE aan de krappe kant is.
Wij stellen voor om te onderzoeken of een samenwerking met
Someren op dit gebied mogelijk is.
Een suggestie van onze kant hierin zou zijn: Indien beide organisaties
b.v. 0.4 FTE zouden inzetten is de continuïteit met 4 dagen per week
geborgd en doet dit o.i. recht aan een structurele borging.
In december 2015 is tussen de gemeente en de verenigingen OJC
Jonosh en Jong Nederland een intentieovereenkomst gesloten
betreffende de renovatie van het jeugdgebouw in Heusden.
De begrote investering bedraagt € 370.000. De dekking vindt
budgettair neutraal plaats vanuit verschillende posten, maar deze vindt
onze fractie weinig concreet. Leefbaar Asten gaat er van uit dat aan de
belangrijkste randvoorwaarden kan worden voldaan en dat de
renovatie wordt uitgevoerd.
Door het uittreden van Helmond is de Peelsamenwerking gewijzigd.
De 5 Peelgemeenten hebben besloten de samenwerking op het gebied
van WMO, Jeugd en BMS voort te zetten en later te kijken naar
mogelijke verbreding naar andere werkterreinen.
Wij stellen vast dat de ontwikkelingen positief verlopen, maar of de
taakstelling van € 100.000 volledig wordt gehaald is ongewis. Deze
taakstelling moet gehaald worden op het gebied van samenwerking
belastingen, p&o, ict etc.

Ten slotte is ons gevraagd hoe er met de toekenning van bepaalde
kredieten m.b.t. de begroting moet worden omgegaan.
Met de goedkeuring van deze begroting verleent Leefbaar Asten geen
mandaat aan het college en dienen kredietaanvragen conform de
geldende afspraken aan de raad worden voorgelegd.
Voorbeelden hiervan zijn renovatie Klimop en HCAS, de
kunstgrasvelden NWC, kredieten riolering en water, de aanpassing
kruising Heesakkerweg-Beatrixlaan het GVVP en renovatie
jeugdgebouw Heusden.
Ten slotte spreek ik namens mijn fractie dank uit naar het ambtelijke
apparaat dat wederom op uitstekende wijze ondersteuning heeft
geleverd aan de totstandkoming van deze begroting en gaat over tot de
orde van de dag.
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