Ook uw belang

Voorjaarsnota financiële analyse 2020 & coronacrisis.

Dank u wel voorzitter.

Een heel vreemd jaar 2020. Waarschijnlijk heeft niemand sinds de laatste wereldoorlog zoiets
raars meegemaakt. De wereld op zijn kop, maar de wereld draait door. Daarom nu een
aangepaste versie van de voorjaarsnota, waarin wij flinke keuzes moeten maken.
Allereerst willen we iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan het tot stand komen van
deze financiële analyse.
De financiële gevolgen van de Corona zijn enorm. Het zal daarom onmogelijk zijn om dit
volledig in beeld te krijgen. We zullen een onzekere tijd tegemoet gaan waarbij gegarandeerd
lijken uit de kast gaan komen en zaken niet goed zijn ingeschat. Denk hierbij aan de nog niet
gekwantificeerde PM posten in deze analyse. Algemeen Belang wil hier graag goed op
voorbereid zijn en hiervoor zullen we een flinke financiële buffer moeten gaan opbouwen
waarmee we grote tegenvallers zullen moeten gaan opvangen. Om dit te realiseren zullen we
als Raad op zoek moeten gaan naar de verbinding en is de noodzaak aanwezig om
ingewikkelde en moeilijke keuzes samen te maken. Iedereen moet daarbij bereid zijn om over
de eigen schaduw heen te springen.
Voorzitter; we zijn ons ervan bewust dat dit ongelooflijk veel pijn zal veroorzaken, maar
alleen op deze manier kan het ons lukken om de geactualiseerde meerjarenbegroting 20212024 en de daaropvolgende jaren sluitend te krijgen.
Maar tegelijkertijd zeggen we ook dat, als de inschatting van de herijking gemeentefonds
vanaf 2022 bewaarheid wordt, zoals de 2e tabel op pagina 4 aangeeft, onze tekorten
oplopen tot bijna 1,7 miljoen. Onze nieuwe burgemeester kan dan direct naar Den Bosch
gaan om de sleutel van het gemeentehuis in te leveren. We zullen nooit of te nimmer dit
hoge bedrag kunnen opbrengen. Onmogelijk! Dan stevenen we in rap tempo af naar het
faillissement van onze gemeente.

Zoals bekend is Algemeen Belang allergisch voor woorden als lastenverzwaring. We zullen er
alles aan doen om dit zo veel als mogelijk te voorkomen. Ook het leegmaken van onze
spaarpot door naar hartenlust onvoorziene uitgaven hieruit te dekken, is not done.
We gaan dus op zoek naar maatregelen, waarbij wij in eerste instantie binnen onze eigen
organisatie moeten gaan zoeken. De opdracht is dan ook alle vaste lasten te heroverwegen en
zoeken. Kritisch kijken naar alle samenwerkingsverbanden. Wegkijken, naar een ander wijzen
of doen alsof het er niet is, kan niet meer. Kritisch kijken naar dubbelingen en handelingen die
waarschijnlijk overbodig zijn.
Dit geldt eveneens ook voor de gemeentelijke organisatie zelf.
De keuze om alle maatregelen op de plank weer op te voeren, vinden wij een ongelukkige
keuze. Algemeen Belang wil hetgeen we samen in onze Astense samenleving hebben
opgebouwd niet zomaar weggooien. We willen geen afscheid nemen van het
schoolzwemmen, we blijven ons centrum opfleuren met bloemen en we willen de
beeldkwaliteit van ons centrum behouden. Waarover wel te praten valt, is de bezuiniging op
het onderhoud van de molen om dit naar voren te halen en op de formatie van
toezicht/handhaving.
De wijze waarop de mantelzorgwaardering tot stand kwam, kan misschien inhoudelijk iets
anders worden ingevuld; deze groep mensen verricht namelijk heel goed werk.
Ook de post burgerparticipatie dient weer eens goed tegen het licht gehouden te worden. Is er
wel echt gebruik van gemaakt….
De tabellen op pagina10 en 11 geven wederom geen florissant beeld. Het sociaal domein
(sorry voor de uitdrukking) vreet de financiën op. Dus voorzitter hier moet iets gaan
plaatsvinden.
Dan de verrassing dat de gemeenschapshuizen in Ommel en Heusden in zwaar weer verkeren.
Het blijkt toch dat de voorstelling van zaken bij ontwikkelen van plannen in de praktijk geheel
anders uitpakt. Vele deskundigen hebben toen ook naar de exploitatie gekeken en gezegd dat
het allemaal geen enkel probleem zou zijn. Daarmee slaan wij een bruggetje naar het nieuw te
realiseren gemeenschapshuis in Asten. Alvorens dezelfde situatie te krijgen in Asten (een
tekort in de exploitatie) is het misschien een idee dat de leegstand in Ommel en Heusden
opgevuld gaat worden door verenigingen of partijen uit de kom Asten. Kijk nu eens over de
grens heen en maak gebruik van elkaars faciliteiten.
Het bouwen van een gebouw is niet moeilijk ( geld lenen is nu goedkoop), maar het
exploiteren is een cruciaal onderdeel. Bij twijfel niet inhalen….. dus hier ook pas op de plaats
maken en andere keuzes maken die de exploitatie meer zekerheid bieden.
En wat ons betreft kan de nieuwe wens mbt tot de duurzaamheid dan ook niet ingewilligd
worden. In de toetsingsmatrix heeft dit onderdeel een score 1 gekregen…. niet
noodzakelijk…en de financiële last hiervan zou volledig ten laste komen van de gemeente.
Wederom bijna 32 K voor 40 jaar lang.
In zijn totaliteit willen wij pas op de plaats maken en geen nieuwe wensen honoreren zoals op
pagina 19 wordt aangegeven. Pas op de plaats maken en eerst zorgen dat de exploitatie ( lees
ons eigen huishoudboekje) weer in de plus komt. We roven onze spaarpot leeg door telkens
alle tegenvallers te betalen uit de eenmalige reserves.
Algemeen Belang wil blijven investeren om onze woningbouw verder aan te moedigen:
nieuwe bouwprojecten zodat starters en doorstomers een kans krijgen. Ommel is wat ons
betreft ook aan de beurt. Zij kampen al jaren met een te lage aanwas in woningen. De gang
naar de provincie voor extra contingenten in Ommel moedigen wij aan. Te hopen is, dat dit
ook gaat lukken en er op korte termijn iets gerealiseerd kan worden.

Voorzitter… nu de coronaparagraaf.
Algemeen Belang gaat voor compensatie daar waar mogelijk. De toezeggingen vanuit het rijk
middels de diverse maatregelen zullen ons helpen en wij verwachten dat zaken ook 1 op 1
doorgezet worden naar de diverse partijen die gelieerd zijn aan ons om deze te helpen.
Dat door corona de impact op onze financiën welke niet gecompenseerd worden groot is, staat
voor ons als een paal boven water. Dus ook hier wordt ons spaarpotje aangesproken. Daar
kunnen wij mee leven. Een spaarpotje heb je immers om te gebruiken voor onze Astense
bevolking en ons bedrijfsleven, als die overvallen worden door situaties waar ze helemaal
geen effect op hebben en niets aan kunnen doen; het is niet te voorzien. Zoals het weer dat je
niet kunt sturen. Alle andere stuurbare zaken zijn wel onderhevig aan keuzes. En wij hopen
met bovenstaande aan te hebben gegeven waar de keuzes voor Algemeen Belang liggen.
Resumerend:
Bezuinigingen in eigen organisatie en samenwerkende partijen.
Lopende projecten wederom goed tegen het licht houden en kritische keuzes maken
Geen nieuwe wensen invullen.
En voorkomen dat we lastenverzwaring krijgen.
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En zou in dat geval een ambtelijke fusie met een van de gemeentes om ons heen helpen?
Veel moeilijke vragen waarop niemand antwoord zal hebben.
Het geld dat we uit reserve eenmalige besteding halen, zorgt ervoor dat we in 2024 flink in de
min komen te staan en omdat dit niet is toegestaan moeten we dit herstellen. Een van de
mogelijkheden is om een greep te doen uit de pot Algemene Reserve. We kunnen er ook voor
kiezen om dit niet te doen of om dit gedeeltelijk te doen. Het resultaat hiervan zal zijn dat we
wat minder vet op de ribben zullen hebben. We kunnen er ook voor kiezen om dure projecten,

die ons incidenteel en structureel veel geld gaat kosten, onder het vergrootglas te leggen. Wat
kunnen we besparen door andere en meer verantwoorde keuzes te gaan maken.

