
 
 
 
 
 

Ingediende technische vragen Kadernota 2019 
Raadsvergadering 2 juli 2018 

  

 

 

 
 

Algemeen 

Fractie Vragen Antwoorden 

D66 1. Zoals in de aanbiedingsparagraaf staat, zijn er 22 februari gesprekken met 

inwoners geweest. Kunnen enkele concrete ambities of acties worden 

genoemd, die specifiek naar aanleiding van deze consultatie zijn 

opgenomen?  

 

 

Werken aan bereikbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte  – pag. 7 

Fractie Vragen Antwoorden 

VVD 1. Hoe ziet een duurzaam vervangingsprogramma voor verlichting eruit?  

VVD 2. Hoe wordt bij het zoeken naar een geschikte locatie voor truckparking het 

POM betrokken en het onderzoek wat hierover in 2016 is gedaan? 

 

Hart voor 

Schijndel 

1. Welke bruggen is het College voornemens te vervangen?  
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Lijst Blanco 1. ‘Verkeersmaatregelen, zoals de voorrang op rotondes gaan we meer 

uniform uitvoeren’. Betekent dit fietsers op alle rotondes binnen de 

bebouwde kom binnen de gemeente Meierijstad voorrang krijgen? 

 

Lijst Blanco 2. In de jaarrekening 2017 kunnen we lezen dat ‘er geen interesse uit de 

markt lijkt te zijn om een commercieel exploitabele (centrale) 

vrachtwagenparkeerplaats te realiseren. Verder loopt op dit moment nog 

een onderzoek naar de haalbaarheid van een parkeervoorziening met een 

aantal basisvoorzieningen’(pag. 22 Jaarrekening). Is het onderzoek 

inmiddels afgerond en is het nog steeds zo dat er geen interesse in de 

markt is? Zijn er verder al specifieke locaties op het oog waar de 

parkeerplaats gerealiseerd kan worden? 

 

PvdA 1. Wordt er voor de aanleg van de centrale truckparking ook contact gezocht 

met bijvoorbeeld POM om tot een bijdrage van het bedrijfsleven te 

komen? Met andere woorden: Wat is de bijdrage van het bedrijfsleven? 

 

PvdA 2. Wordt van bedrijven gevraagd een mobiliteitsscan op te stellen om de 

mobiliteitskansen te onderzoeken? 

 

 
  

Onze inwoners aan zet in hun buurt, wijk of dorp  -  pag. 8 

Fractie Vragen Antwoorden 

VVD 1. Wanneer draagt een idee of plan nu bij aan de leefbaarheid? Maw,  wat 

zijn de criteria? 

 

VVD 2. In hoeverre kan Meierijstad met middelen als gemeente zorgen voor 

herkenbaarheid, nabijheid en aanspreekbaarheid van politie? 

 

Hart voor 

Schijndel 

1. Wat is er bekend over de toekomst van het politiebureau in Schijndel?  

Hart voor 

Schijndel 

2. Wat zijn de scenario’s voor de huisvesting van de politie, die uitgewerkt 

gaan worden? 
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Hart voor 

Schijndel 

3. Wat is de reden dat er geen bedrag is gereserveerd voor de realisatie van 

een wijkgebouw aan de Papaverstraat in Schijndel? 

 

Hart voor 

Schijndel 

4. Welke locaties zijn in beeld voor de politie?   

PvdA 1. Wordt er bij een aanvraag voor leefbaarheidsbudget ook gekeken naar het 

draagvlak in een buurt of wijk? Met andere woorden: Hoe voorkomen we 

dat budgetten aan kleine groepen, gesloten, personen worden uitgereikt? 

De PvdA komt tot deze vraag omdat al een paar keer is gebleken dat 

wijkraden niet namens inwoners uit hun wijk spreken. Bent u op de hoogte 

van het draagvlak onder de bevolking van de wijkraden? 

 

PvdA 2. ‘maar ze mogen allemaal rekenen op een op maat gerichte 

ondersteuning.’ Wil bovenstaande zeggen: ‘men vraagt en wij draaien’? 

 

 
 

Werken vanuit de samenleving – pag. 8 

Fractie Vragen Antwoorden 

VVD 1. Wanneer komt die strategische werkgroep er nu?  

Hart voor 

Schijndel 

1. Pagina 8 – welke activiteiten, maatregelen of besluiten worden genomen 

om ambtenaren ‘van buiten naar binnen’ te laten werken? 

 

Lijst Blanco 1. Wat is precies de rol/mandaat van de raad van verbeelding ?  

PvdA 1. We gaan startersinitiatieven ondersteunen. Kunt u hiervan een voorbeeld 

geven? Wij hebben namelijk geen idee wat en hoe de lokale overheid 

starters financieel kan steunen. 

 

 

 

Samen sterk voor een gezonde lokale en regionale economie – pag. 9 

Fractie Vragen Antwoorden 
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VVD 1. Wat gaan de opgeleide innovators uiteindelijk waar maken? Wat is de 

visie op deze functie? 

 

VVD 2. Wat is de status van Food-Park II?  

PvdA 1. Meijerijstad wil een aantrekkelijke vestigingsplaats worden met vitale en 

sterke winkelcentra in de kernen. Voor Sint-Oedenrode is daarvoor, in 

nauwe samenwerking met betrokken partijen, een voorstel 

Detailhandelsbeleid en centrumvisie uitgewerkt door Droogh Trommelen 

en partners. Deze visie is enkele jaren later herijkt, maar het is echter 

nooit tot uitvoering gekomen. Wel is budget beschikbaar gesteld ter 

voorbereiding. Voor 2019 zijn er geen plannen voor uitvoering opgenomen 

in de kadernota. Wanneer denkt het college tot uitvoering over te gaan? 

 

Hart voor 

Schijndel 

1. Wat doet het bedrijf Verspillingsfabriek met de € 10.000 die de gemeente 

wil doneren? 

 

 
 

Samen gezond – pag. 9 

Fractie Vragen Antwoorden 

Team 

Meierijstad 

1. Wat zijn de ontwikkelingen op gebied van het dekkingsplan AED’s? De 6-

minuten afstand was daarbij een uitgangspunt. Welke middelen worden 

hiervoor vrijgemaakt? 

 

VVD 1. Verbinding leggen tussen eerstelijnszorg en welzijnsorganisaties?  Hoe 

moet dit gezien worden in relatie tot kerntaken?  

 

 
 

Meierijstad sportief in beweging – pag. 10 

Fractie Vragen Antwoorden 

Team 

Meierijstad 

1. Enkele vragen omtrent het Omnipark in Erp: Welke stappen er inmiddels 

gezet om tot meer inzicht en evt. verder planvorming te komen? 
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Team 

Meierijstad 

2. Welke stappen worden er gezet op korte termijn, en welke op midden 

lange termijn? 

 

Team 

Meierijstad  

3. Is er al zicht op de kosten voor verdere evt. planvorming? Zo ja, 

wat/hoeveel en in welk tijdsbestek? 

 

Team 

Meierijstad 

4. Met welke partijen/stakeholders/participanten wordt het plan Omnipark 

opgepakt? 

 

Team 

Meierijstad 

5. Welke opdracht/taken liggen er voor de gemeente Meierijstad in het traject 

om tot Omnipark De Brug te komen? 

 

VVD 1. Hoe wordt bij de facelift van het zwembad de Neul bij een duurzame 

oplossing gekeken naar een nieuw zwembad voor de gezamenlijke 

kernen? Bijvoorbeeld een duurzame oplossing in combinatie met de 

vervangingsmogelijkheden van het Zwembad in Veghel? 

 

VVD 2. Is het kunstgrasveld op het PWA-sportpark al afgeschreven?  

Lijst Blanco 1. Is er al een idee wat de eventuele financiële consequenties zijn voor het 

zwembad in Veghel ? Zo ja, waar moet dat geld vandaan komen? 

 

PvdA 

 

1. ‘…faciliteren we alle sporters met sportvoorzieningen die aansluiten op 

hun wensen’. Het lijkt de PvdA een wel heel erg ruim begrip. ‘De 

gemeente wil er aan bijdragen dat binnen al deze organisaties 

grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar is en op de agenda staat’. Het 

lijkt de PvdA fractie erg vrijblijvend.  Is dit aan subsidieontvangers niet te 

verplichten? 

 

PvdA 2. ‘We voeren een energiescan uit voor sportaccommodaties als onderdeel 

van verduurzaming van ons vastgoed’ Waarom wordt dit hier apart 

genoemd? Al het gemeentelijk vastgoed wordt toch onderworpen aan een 

energiescan? 

 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling – in de startblokken voor de Omgevingswet – pag. 10 

Fractie Vragen Antwoorden 



 Zaaknummer 194893855 Pagina 6 van 13 datum 5 juni 2018 

PvdA 1. Er wordt gesproken over de aanleg van zonnepanelenparken in het kader 

van de uitvoeringsagenda Vitaal Buitengebied. Is er door het college 

nagegaan wat het voor gevolgen heeft als beslag wordt gelegd op dure, 

schaarse grond die daardoor verloren gaat voor voedselproductie? Wat 

zijn de uitkomsten van die analyse? 

 

PvdA 2. Is door het college ook nagegaan in hoeverre de VAB’s benut zouden 

kunnen worden zonnepanelen-dakparken te ontwikkelen in het 

buitengebied? 

 

 
 

Er voor elkaar zijn in Meierijstad – pag. 11 

Fractie Vragen Antwoorden 

VVD 1. Worden er ook zorggelden ingezet ten behoeve van het voorkomen van 

zorg zoals beschreven rondom Join Us, Pieter Brueghelhuis, Social 

Brokers? 

 

Hart voor 

Schijndel 

1. Wat zijn de inspanningen, activiteiten of resultaten die Meierijstad tot VN 

Koploper maken? 

 

PvdA 1. ‘In 2016 kwamen er 824.400 dagbezoekers naar onze gemeente’. Dat zijn 

2.259 bezoekers per dag (op basis van 365 dagen) Waar verblijven die 

bezoekers? Deze bezoekers besteden 22,3 miljoen euro. Waar en 

waaraan? Hier zijn 350-400 banen mee gemoeid. Wat voor banen en bij 

welke bedrijven is dat? 

 

 
 

Toeristische en recreatieve kansen – pag. 11 

Fractie Vragen Antwoorden 

Team 

Meierijstad 

1. Worden initiatieven ontplooit inzake aanleg ruiterpaden?  
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VVD 1. Hoe worden de dorpskernen meegenomen bij het verbinden van de 

toeristische clusters (Kienehoef, Vlagheide, Noordkade)? 

 

Hart voor 

Schijndel 

1. Pagina 12 – wat zijn de resultaten van het verkennend onderzoek met 

betrekking tot de toeristenbelasting? 

 

 
 

Een rijk cultuur- en kunstklimaat – pag. 12 

Fractie Vragen Antwoorden 

   

VVD 1. Wordt er ook ingezet op efficiënte programmering (samenwerking) tussen 

de theaters in Meierijstad? 

 

VVD 2. Gaan we nu vanaf nu ook reserveren voor periodieke restauratie van 

kunstwerken in de buitenruimte 

 

Hart voor 

Schijndel 

1. Wat gaat er gebeuren met de voorgenomen € 75.000 voor de Blauwe 

Kei? 

 

Hart voor 

Schijndel 

2. Welke stimulerende maatregelen of middelen worden betaald van de 

voorgenomen € 40.000 voor toneel?  

 

Hart voor 

Schijndel 

3. De waarschijnlijke verplaatsing van de kermis naar het centrum van 

Schijndel vergt, aldus de gemeenteraad van Schijndel destijds, eenmalig € 

50.000. Wat is de reden dat dit bedrag niet is opgenomen in de 

kadernota?  

 

 
 

Duurzaam Meierijstad, nu en later – pag. 13 

Fractie Vragen Antwoorden 

VVD 1. De salderingsregeling voor zonnepanelen gaat in 2020 op de schop. 

Betekent dit nog iets voor duurzaam Meierijstad? 
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VVD 2. Wordt er in plaats van inzetten op meer afval scheiden door inwoners ook 

overwogen om te kiezen voor efficiënte vormen van na-scheiding? 

 

Lijst Blanco 1. Hoe gaat de gemeente de website DuurzaamMeierijstad.nl onder de 

aandacht van de inwoners brengen? 

 

PvdA 1. ‘Samen met partners onderzoeken we concrete mogelijkheden…’. Aan 

wat voor partners moeten wij denken? 

 

D66 1. In deze paragraaf ontbreekt de 2018 maatregel/budget voor 

beschikbaarstelling (kleine) bijdrage voor particulieren voor bijvoorbeeld 

isoleren, zonnepanelen e.d.. Is dit budget al structureel onderdeel van de 

begroting? Zo nee, waarom wordt deze succesvolle maatregel dan niet 

gecontinueerd?  

 

 
 

Samen voor passend onderwijs en onderwijshuisvesting – pag. 13 

Fractie Vragen Antwoorden 

Hart voor 

Schijndel 

1. Pagina 14 – wordt er aan specifieke opleidingen gedacht om naar 

Meierijstad ‘te halen’? 

 

Hart voor 

Schijndel 

2. Pagina 14 – heeft de komst van een nieuwe mbo of hbo en daaruit 

volgende komst van studenten gevolgen voor de woonvisie, 

woningbouwprogramma of prestatieafspraken? 

 

Lijst Blanco 1. Hoe gaat de gemeente Meierijstad concreet proberen om bepaalde 

(beroeps)opleidingen naar Meierijstad te halen? 

 

Lijst Blanco 2. Wat gaat de gemeente Meierijstad doen om het huidige MBO en HBO hier 

te houden? 

 

 
 

Positionering Meierijstad – pag. 14 

Fractie Vragen Antwoorden 
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VVD 1. Waarop baseren we nu dat Meierijstad een sterke positie inneemt in de 

regio? 

 

VVD 2. Vanuit welke middelen faciliteren we initiatieven die bijdragen aan 

verbinding tussen kernen? 

 

Hart voor 

Schijndel 

1. Waaraan is het te merken dat Meierijstad een sterke positie inneemt?  

Hart voor 

Schijndel 

2. Is het mogelijk het bedrag van € 200.000 ten behoeve van de herdenking 

Market Garden enigszins te specificeren?  

 

Lijst Blanco 1. Voor wie wil de gemeente Meierijstad bekender worden? (ondernemers, 

potentiële inwoners, hoge ambtenaren in Den Haag ect.) M.a.w: op welke 

doelgroep(en) zijn de inspanningen specifiek gericht? 

 

Lijst Blanco 2. Zijn er al ideeën wat het onderscheidende en kenmerkende profiel is? Zo 

ja, wat? 

 

 
 

Financieel, inleiding – pag. 15 

Fractie Vragen Antwoorden 

SP 1. Programma 0  

 Er wordt voor marketing: 227.000 structureel uitgetrokken. o.a. 
100.000 voor citymarketing. Dit is recent nog gedaan voor Veghel. 
Wanneer en hoe krijgen wij de resultaten daarvan te zien en wat is de 
relatie met deze nieuwe investering? 

 “Raad van verbeelding”. 50.000 eenmalig. Waaruit bestaan de kosten 
van “mensen laten meepraten over hun gemeente”? 

 Graag een toelichting op het budget  “bijzondere persoonlijke 
dienstverlening. Waar is het bedrag van 56.000,- op gebaseerd? 

 Structureel wordt er 300.000,- uitgetrokken voor het oplossen en 
opvangen van organisatorische knelpunten, oa langdurig 
ziekteverzuim. Wat is nu het percentage ziekteverzuim? Wat zijn 
de oorzaken van het ziekteverzuim en hoe is de aanpak van 
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ziekteverzuim nu geregeld? 

SP 2. Programma 2  Verkeer en vervoer 

- uitvoeringsplan mobiliteit: 1.1 miljoen t/m 2022. Wat gaan we 
daarvoor doen? Graag specificatie. 

- Wanneer kunnen wij een geactualiseerd verkeerscirculatieplan 
tegemoet zien?  We baseren ons nu op gegevens uit 2008! 

 

SP 3. Programma 3   Economie 

- Steun starters prima. Hoe wordt dat georganiseerd en door wie? 

- Voortzetting verspillingsfabriek-360. Is hiermee al meteen één 
evenement vastgelegd aan de doelstelling, zoals geformuleerd in 
het hoofdstuk positionering Meierijstad  (pag 14) 

 

SP 4. Programma 4  Onderwijs 

- Wanneer kunnen wij het “Aanvalsplan Laaggeletterdheid” 
tegemoet zien in de raad? 

- Innovatieprojecten  worden gedekt uit budget sociaal domein. 
Waarom? Wat is de relatie van deze projecten met het sociaal 
domein?  

 

SP 5. Programma 5: Sport, cultuur en recreatie. 

- Het zwembad in Veghel wordt niet genoemd.  Is dit uit beeld?   

 

SP 6. Programma 6: sociaal domein. 

- Proeftuin Veghel: hoe georganiseerd, waar en voor wie? 

- Inclusieve samenleving: 166.000 in 2019 en 2020. Wat wordt hier 
concreet voor gedaan?  

 

SP 7. Programma 7: Volksgezondheid en milieu. 

- verduurzaming maatschappelijk vastgoed: 400.000 euro. 
Wanneer komt het uitvoeringsprogramma met onderbouwing? 

- OBDN structureel meer: verhoging bijdrage met 10%. Er wordt 
nog onderzocht wat er moet gebeuren om het op orde te krijgen. 
Wanneer kunnen wij de resultaten van dit onderzoek verwachten? 

 

SP 8. Programma 8: volkshuisvesting e.a. 

- versterking robuuste groenblauwe structuren: 2.000.000,-  Wat 
wordt daarvoor gedaan volgens welk plan? 
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Financieel meerjarenperspectief – pag. 16 

Fractie Vragen Antwoorden 

Team 

Meierijstad 

1. Programma 2:Worden er ook middelen opgenomen voor het verhelpen 

van verkeersonveilige situaties? 

2. Is in de investering in de verbindingsweg N279 ook ruimte voor de 

ontsluiting van de kern Keldonk?  

 

Team 

Meierijstad 

3. Programma 4: Hoe wordt de formatie uitbreiding gedekt?  

4. Innovaties in het onderwijs worden gedekt vanuit de reserve sociaal 

domein. Waarom wordt vanuit deze reserve een bijdrage gedaan? Deze 

middelen zijn enkel bestemd voor het sociaal domein. 

  

Team 

Meierijstad 

5. Programma 6:Wat zijn de gevolgen voor de uitvoering van de verlaging 

van het budget voor het sociaal domein vanuit het gemeentefonds? 

 

Team 

Meierijstad 

6. Programma 8: Met welke middelen wordt de formatie uitbreiding gedekt?   

Hart voor 

Schijndel 

1. Pagina 18 – het College is voornemens ‘innovatieprojecten onderwijs’ te 

betalen van uit de reserves sociaal domein. Waar is dit geld specifiek voor 

bedoeld? 

 

Lijst Blanco 1. Er is een uitbereiding nodig van 1,5 fte binnen communicatie/online. 

Levert de digitalisering op termijn ook een financiële besparing op? 

 

Lijst Blanco 1. Wat is de reden dat enkele structurele exploitatiebudgetten zoals het 

contract voor schoonmaakonderhoud en sanitaire hygiëne en het 

aanschaffen van noodzakelijke software incl. onderhoudskosten te laag is 

opgenomen in de begroting? 

 

 
 

Financiële vertaling van kadernota naar programmabegroting  – pag. 22 

Fractie Vragen Antwoorden 
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VVD 1. Voor de “raad van verbeelding” is een bedrag opgenomen voor 2019 van 

50.000 euro. Deze “raad” is er nog steeds niet en gaat nadenken over de 

periode vanaf 2020. Waar is de 50 k dan voor nodig? 

 

VVD 2. Een budget van 300 K voor personele knelpunten voor 2019 en 2020, 

vervolgens een taakstelling in 2021 van 400 K en 2022 van 500 K. Wordt 

dit dan in 2021 700 K minder voor personele inzet? 

 

 

VVD 3. Het schrappen van de taakstelling harmonisatie beleid, het wordt op deze 

manier niet gehaald, maar mogelijk wel op andere wijze. Hoe dan? 

 

 

VVD 4. 0,67 fte voor onderwijsbeleid? Wat maakt deze ambtelijke capaciteit 

nodig? Waar heeft de raad hierover gehoord? 

 

 

VVD 5. 1 fte voor uitvoering van de sportnota. Dit is in de sportnota niet aan de 

orde geweest. Waar is dit voor nodig, wat gaat diegene doen en is dit 

tijdelijk? 

 

 

VVD 6. Een masterplan buitensport, we hebben net de sportnota goedgekeurd. 

Wat gaat het masterplan toevoegen? 

 

 

VVD 7. 1 fte structureel voor de Woonvisie. Wat zijn de extra taken die maken dat 

dit nodig is? 

 

 

Lijst Blanco 1. Hoeveel extra inkomsten genereert de gemeente door de extra OZB-

verhoging van 2%? 

 

 
 

Bijlage 2: Investeringen en bestedingen naar begrotingsprogramma’s – pag. 25 

Fractie Vragen Antwoorden 
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PvdA 1. De invoering van de omgevingswet wordt gezien als een transitie-opgave 

(Rotmans 2018) die veel van de gemeentelijke organisatie vraagt. De 

verwachting is dat (veel) extra tijd besteed zal moeten worden aan interne 

scholing, opzetten van pilots en dergelijke. In de begroting vinden  we 

daar niets van terug. Klopt het dat daar geen apart budget voor is 

opgenomen en zo ja waarom niet? 

 

Lijst Blanco 1. (pag 26) Er wordt jaarlijks 27.000 euro uitgeven om voor de 

regionale/landelijke positionering van Meierijstad. Hoe draagt de jaarlijkse 

bijdrage/contributie bij aan onze positionering? 

 

Lijst Blanco 2. (pag 34) Waarom is er uitbereiding van 0,67fte nodig voor 

onderwijsbeleid? Het zou toch juist met minder fte mogelijk moeten zijn 

door de fusie? 

 

Lijst Blanco 3. De komende drie jaar is er geld beschikbaar voor de harmonisering van 

subsidies in de vorm van frictiebudgetten. Wat houdt dit concreet in? 

Welke verenigingen maken hier aanspraak op? 

4. Waarom is er gekozen om geld hiervoor beschikbaar te stellen voor een 

periode van drie jaar 

 

Lijst Blanco 5. De Blauwe Kei krijgt eenmalig een bedrag van 75.000 euro, maar het is 

echter niet duidelijk wat met dit geld gedaan wordt. Wat is de reden dat de 

Blauwe Kei 75.000 euro ontvangt? 

 

 
 
 
 
 


