Beschouwingen begroting 2020
Voorzitter,
Dank aan allen die mee hebben gewerkt aan de scenario-ontwikkeling en de Begroting 2020.
Om het kort en krachtig uit te drukken: wederom een begroting die erin hakt!
Kosten stijgen over de gehele linie terwijl vaak de bijdragen achterblijven.
Zoals we ook al aangehaald hebben tijdens de beschouwingen van de VJN 2019 zit de broekriem nu
echt in het laatste gaatje.
Toch blijft Algemeen Belang bij het standpunt dat we niet meer moeten uitgeven dan dat we
hebben.
De reeks van maatregelen laten pas een positief resultaat zien in 2023, volgens ons een unicum.
Alle mogelijke onderwerpen zijn door de stofkam gehaald om te kijken waar te bezuinigen is.
Hoewel wij als Algemeen Belang als speerpunt hebben om de lokale lasten binnen de perken te
houden ontkomen we niet aan een lastenverhoging voor de Astense burger en haar organisaties. Dit
is grotendeels te wijten aan de afvalstoffenheffing die bijna drie kwart hiervan voor haar rekening
neemt.
Hopelijk hoeft de stijging niet zo groot te zijn, als de geopperde voorstellen in de gezamenlijke
bijeenkomst van Asten en Someren omtrent de milieustraat doorgaan.
Hier werd het credo gehuldigd: de vervuiler betaalt en terecht ons inziens.
Andere verhogingen van belastingen zijn helaas noodzakelijk alhoewel we aandringen om dit zeer
beperkt te houden ook voor de komende jaren. Mocht er ruimte zijn voor lastenverlichting dan dient
dit terug te gaan naar de Astense burger.

Maatregelen op de plank

Bij het bespreken van de diverse scenario’s met haar maatregelen zijn diverse maatregelen ‘op de
plank’ blijven liggen. Dit zijn bezuinigingsvoorstellen die niet in de begroting zijn opgenomen.
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De maatregelen afschaffing sport- en cultuurvouchers, beeldkwaliteit centrum en bloembakken, de
mantelzorgwaardering en besparing op handhaving kunnen wat Algemeen Belang betreft allemaal
geschrapt worden. Deze items dienen niet in aanmerking te komen voor bezuiniging.
Echter de maatregel op de plank m.b.t. het onderhoud van de molen zou ons inziens wel naar voren
gehaald kunnen worden. Navraag leert dat de huidige voorziening van € 112.000 euro wel erg fors is.

Punderman

Een andere maatregel die gefaseerd uitgevoerd zou moeten worden is de bezuinigingsmaatregel
betreffende zwemvereniging De Punderman. Een vereniging met bovendien veel leden uit Someren.
Meerdere malen heeft deze vereniging aangegeven de voorgestelde bezuiniging niet te kunnen
dragen. De contributie bij deze vereniging is vergeleken met de verenigingen uit Deurne laag.
(DZT volwassenen en jeugd 270 euro pj. , Deurnese watervrienden 203,50 euro pj.) Een
contributieverhoging is qua concurrentie dus best mogelijk.
Ons voorstel richting college: ga in gesprek met de Punderman, bespreek wat een
contributieverhoging van 20% bij seniorleden (150 naar180 euro per jaar) en 10% bij jeugdleden
(van 128 euro naar 140 euro per jaar) betekent. Onderzoek in hoeverre Someren in het
bezuinigingsvoorstel meegenomen kan worden. We zullen hiervoor een motie indienen.

Ploegmakerspark

In november 2018 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen m.b.t. verbetering van het
Burg. Ploegmakerspark. Een amendement dient uitgevoerd te worden. Wat ons betreft kan dit
gefaseerd uitgevoerd worden met de start in 2020 wat betreft verlichting om een veilige
wandelverbinding te maken.
Dit is wat Algemeen Belang betreft een zeer noodzakelijk iets.

Museum

De voorgenomen bezuiniging op dit punt willen we als Algemeen Belang extra onder de aandacht
brengen.
Een museum vol ambities, met enthousiaste vrijwilligers en medewerkers.
Echter we vragen ons af of in de huidige moeilijke tijd deze ambities niet bijgesteld dienen te
worden. Want : Ambitie is onlosmakelijk verbonden met geld.
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Geld dat op dit moment schaars is .
Vanuit de landelijke en provinciale overheid blijven de bijdragen o.i. achter en hoeven we niks te
verwachten.
Een Astens huishouden betaalt ongeveer 50 euro per jaar mee om het museum in stand te houden.
Bij vorige bezuinigingsrondes is het museum buiten schot gebleven en hebben zij de ambities kunnen
voortzetten. De ambitie van Algemeen Belang is om een financieel gezond huishoudboekje te
creëren voor alle Astenaren met ambitie en wij zijn dan ook van mening dat het museum deze keer
haar steentje bij moet dragen.
Algemeen Belang vindt het dan ook zeer teleurstellend om te lezen dat het museumbestuur haar
verantwoordelijkheid hierin niet wil nemen wanneer de geplande bezuiniging doorgevoerd gaat
worden. Het verbaast ons dat de bezoekersaantallen gestegen zijn in 2018 t.o.v. 2017 maar de
inkomsten hierin terugliepen.
Een ambitieonderzoek inclusief berekening van financiële consequenties instellen op initiatief van de
gemeente lijkt ons de omgekeerde weg. Dit doen we ook niet bij andere instellingen en verenigingen.
Tegelijkertijd mogen de kosten voor dit onderzoek maximaal 10.000 euro bedragen.
Dit is buitenproportioneel.
Wij opperen dan ook als mogelijk alternatief: een gefaseerde bezuiniging en tegelijkertijd het
verhogen van de entreeprijs met 1 euro voor volwassenen en 50 eurocent voor kinderen.

Sociaal Domein

Het Sociaal Domein is en blijft een zorgenkindje. Kosten lopen maar op en de revenuen laten op zich
wachten Vooral de kosten in de jeugdzorg lopen maar op, terwijl Den Haag ons in de steek laat
Misschien dat onze lokale collega’s van landelijke partijen hun confrères in Den Haag eens wakker
kunnen schudden, want vooralsnog blijft alles aan dovemans oren gericht. Nee we kunnen
opbrengsten inboeken maar of ze komen……….. Ja dat laten we over aan het volgende kabinet citaat
minister de Jonge ( CDA)
Hoezo wegduiken voor problemen ?
Wat we in tegenstelling tot andere jaren wel zien is dat links en rechts wel de vinger op de zere plek
wordt gelegd en onderkend wordt. Deze keer worden maatregelen getroffen om het geheel weer in
het gareel te krijgen. Algemeen Belang ondersteunt deze acties, maar zegt er wel bij :

Laten we opschieten want de tijd dringt

Volgend jaar dient de herijking van het Gemeentefonds zijn beslag te krijgen in de mei circulaire.
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We hadden de goede hoop dat de CDA-motie inzake het medicijngebruik in ons voordeel zou
werken, maar helaas de geluiden wijzen hier niet op. Het cluster Medicijngebruik blijft gehandhaafd.
Wat het precieze effect is weten we nog niet.

Asten 2030

De Toekomstagenda Asten 2030 zorgt nog voor vele uitdagingen.
Refererend aan de Toekomstvisie waarin Toerisme een belangrijk speerpunt is, moeten we zorgen
dat Asten aantrekkelijk blijft. Deze sector zorgt in zijn geheel voor een goede spin-off naar onze
middenstand en werkgelegenheid en draagt zijn steentje mede hierdoor al bij.
In de transformatie van het buitengebied moet het toerisme niet vergeten worden.
De klimaatdoelen die we moeten halen zorgen nog voor veel (financiële) uitdagingen, kostprijzen
stijgen hierdoor. Velden vol met zonnepanelen en vervolgens de stroom niet kwijt kunnen moeten
we voorkomen, windmolens als oplossing stuit weer op mogelijke gezondheidsproblemen. Hier
blijven we afhankelijk van hogere overheden.
Ons centrum moet aantrekkelijk blijven voor eenieder, we moeten meewerken om leegstand te
voorkomen, de open gaten invullen en ervoor zorgen dat het goed bereikbaar blijft.

Ruimtelijk Domein:

Algemeen Belang roept het college op om het komende jaar studie te verrichten om de woningbouw
in Ommel vlot te trekken. De aanwas van de bevolking is noodzakelijk om de leefbaarheid in deze
kern te garanderen en verder uit te bouwen. De tekortkoming vd MER waardoor een project on hold
is gekomen zo snel mogelijk corrigeren en in overleg gaan met de bezwaarmaker. Verder zijn er ons
inzien meerdere locaties waar woningbouw mogelijk zou kunnen. De snelweg hoeft geen probleem
meer te zijn daar we op dit moment beschikken over technieken waardoor geluid in te dammen is tot
een minimaal niveau.
Het zou mogelijk gemaakt moeten worden om starterswoningen onder de 220.000 euro te bouwen
met een eventuele starterslening van 25.000 euro. Hier kan de Astense jeugd van profiteren.
Verder is het belangrijk dat wij onze lokale economie in Asten moeten houden. Werkgelegenheid in
onze gemeente voorkomt forensen die Asten gebruiken als een overnachtingsplaats. Asten is en
moet aantrekkelijk blijven.
De enorme discussie die momenteel gaande is over het stikstofprobleem zwelt aan en allerlei
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beroepsgroepen komen onder druk te staan. In de agrarische sector, ongewis over hun toekomst
door onduidelijke regelgeving, de bouwsector en grondbedrijven , staan ook de eerste vrachtwagens
al stil. Hier hebben wij zorgen over en spreken dan ook uit dat wij moeten faciliteren om stilstand of
achteruitgang te voorkomen. Onze regio is altijd sterk geweest en dat moet ook zo blijven. Deze
economische dragers zijn essentieel voor onze lokale werkgelegenheid en welvaart.
Blijf met 2 benen op de grond, terug naar de natuur van 100 jaar geleden is een utopie.

Algemeen Belang is en blijft de uitdrager van het motto: een mooi Asten waar wonen en werken heel
goed is !

Financieel

Voorzitter zoals reeds boven gezegd: het is een begroting die er stevig in hakt , de broekriem zit in
het laatste gaatje en we hopen dat er geen gaatjes bij hoeven.
De septembercirculaire gaf ons enige hoop in positieve zin en daar klampen we ons aan vast, maar
een zwaluw maakt nog geen zomer.
Financieel gezond blijven is een must en met pijn verhogen wij de lokale lasten. Wij spreken dan ook
de wens uit dat toekomstige meevallers weer ten goede mogen komen aan het verlagen van de
lokale belastingdruk. Blijven zoeken naar een goede balans tussen inkomsten en uitgaven. Projecten
tot in de finesses financieel inkopen en daar waar mogelijk de werkgelegenheid in onze regio
behouden. Met betrekking tot het kostbare project “gemeenschapshuis de Klepel” willen wij de
vinger aan de pols houden.

Tot slot

Ons credo is en blijft:

Een gezond financieel huishoudboekje creëren en behouden!
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