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

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

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