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Waar het ons om te doen is 
 

Toen deze alternatieve begroting af was, stelde Hart vast dat de financiële verschillen met de 
versie van het College niet indrukwekkend groot zijn. Zoals we onze bedachte besparingen en 
uitgaven niet heel ingrijpend afwijken van die van het College. De wethouders en 
coalitiepartijen kunnen dit stuk dus goedgemutst gaan lezen.  

De lezer kan zich zelfs afvragen of de keuzes van Hart wel een alternatieve begroting 
rechtvaardigen.  

Jazeker. Want: 

1. De begroting van het College geeft naar onze mening geen goed beeld van de verwachte 
werkelijkheid. Dat zit in uitgaven waar het College geen bedragen aan toekent. 

2. Onze alternatieve begroting leidt tot minder uitgaven en dat is nodig. In de eerste plaats 
omdat het College naar onze mening nogal eens te positief is1. In de tweede plaats omdat we 
nog zware jaren voor de boeg hebben. 

3. We maken andere keuzes die qua financiële consequenties niet ingrijpend zijn, maar die we 
wel principieel van belang vinden. Zo moest de gemeente in de optiek van Hart zich maar eens 
wat minder druk maken over onze ondernemers en de promotie van Meierijstad.  

Het College is naar onze mening namelijk te druk met het behagen van ondernemers2. De 
bedrijvigheid rond Veghel zorgt voor verkeersoverlast, milieuschade en hoge kosten van de 
gemeente. De opbrengsten in de vorm van werkgelegenheid nemen af, aangezien dat werk in 
toenemende mate naar arbeidskrachten uit het buitenland gaat.  

Over de promotie: het College is te intensief bezig met de reputatie van de gemeente3. De 
inspanningen op dat gebied leiden volgens Hart niet tot meer welzijn van de inwoners. En 
daar is het uiteindelijk om begonnen. Dat is de kerntaak van de overheid: bijdragen aan het 
geluk van inwoners4. 

We hebben de alternatieve begroting voor financieel-technisch advies voorgelegd aan de 
deskundigen op dit gebied bij de gemeente. Hun op- en aanmerkingen zijn in dit stuk 
verwerkt. Hart dankt de betrokken ambtenaren voor hun medewerking. 

 

  

 
1 https://www.hart.ms/klein-verlies-slaat-om-tekort-%E2%82%AC-16-miljoen 
2 https://www.hart.ms/de-hoge-prijs-van-hulp-aan-ondernemers 
3 https://www.hart.ms/%E2%80%98meierijstad-nondeju%E2%80%99 
4 https://www.hart.ms/gemeente-er-om-bij-te-dragen-aan-geluk 

https://www.hart.ms/klein-verlies-slaat-om-tekort-%E2%82%AC-16-miljoen
https://www.hart.ms/de-hoge-prijs-van-hulp-aan-ondernemers
https://www.hart.ms/%E2%80%98meierijstad-nondeju%E2%80%99
https://www.hart.ms/gemeente-er-om-bij-te-dragen-aan-geluk
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We gaan eerlijk begroten 
 

Het College voorziet in enkele investeringen, zonder daar bedragen aan te koppelen. Dat is 
onverstandig, zeker omdat er van tenminste één post al een (fors) bedrag is geraamd: 
Omnipark Erp5. 

De realisatie daarvan kost € 19,6 miljoen. Veel geld, maar niets doen kost ook veel. Het zorgt 
voor relatief veel onderhoud (oude gebouwen) en renovaties of vervanging. De kosten 
daarvan ramen we op basis van ontvangen toelichtingen op € 15 miljoen voor de komende 
tien jaar. Zo komen we uit op een post van € 4,6 miljoen. Dat bedrag opnemen is realistischer 
dan een p.m.-post. 

Buurthuis Boschweg6 kan naar verwachting zonder noemenswaardige kosten voor de 
gemeente worden gerealiseerd. Als het College tenminste onderhand eens dankbaar het 
aanbod van woningcorporatie Woonmeij accepteert. We reserveren voor het buurthuis een 
stelpost van € 470.000, wat neerkomt op een jaarlijkse last van € 16.000.  

 

  

 
5 https://www.hart.ms/omnipark-erp-hebben-we-die-%E2%82%AC-196-miljoen 
6 https://www.hart.ms/met-kleine-stapjes-op-weg-naar-buurthuis 

https://www.hart.ms/omnipark-erp-hebben-we-die-%E2%82%AC-196-miljoen
https://www.hart.ms/met-kleine-stapjes-op-weg-naar-buurthuis
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We gaan bezuinigen 
 

Het College heeft in de begroting al een reeks ombuigingen gepresenteerd. Verstandig. We 
voegen er nog een reeks aan toe. Dat is nodig, want Meierijstad zit krap bij kas. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit het verschil tussen structurele inkomsten en uitgaven. Dat is in de begroting 
van het College slechts 0,61%.  

Vrachtwagenparkeerplaats 

Ondernemers dienen zelf onderzoek te doen naar een mogelijke vrachtwagenparkeerplaats. 
Besparing: € 60.000. Dat bedrag komt niet ten goede aan het financieel resultaat van 2020, 
aangezien het College de zestig mille uit de reserves wil plukken. En dus heeft het op die 
reserves wel een positief resultaat. 

Uniformering verkeersmaatregelen 

Toen Meierijstad nog niet bestond, was het voor niemand bezwaarlijk dat 
verkeersmaatregelen in Sint-Oedenrode anders waren dan in Veghel. Geen idee waarom dat 
nu dan ineens wel een probleem zou zijn.  We kunnen het dus best zonder die uniformering. 
Jaarlijkse besparing: € 24.000.  

Gedeeltelijke uittreding Agrifood Capital 

Op dit moment wordt € 4 per inwoner besteed aan Agrifood Capital7, waarvan € 1 betrekking 
heeft op wettelijke verplichte taken op het gebied van arbeidsmarkt en werkgelegenheid. De 
overige € 3 is weggegooid geld, aangezien Agrifood Capital onvoldoende de zinvolle 
besteding daarvan heeft aangetoond. Integendeel, Hart heeft onderzoek gedaan naar 
subsidie die bedrijven ontvingen8 en werd daarvan niet bepaald vrolijk. Jaarlijkse besparing: 
€ 240.000.  

Renovatie en uitbreiding basisschool De Uilenbrink 

Het is van de zotte dat de gemeente investeert in uitbreiding van De Uilenbrink9 en dat die 
kosten leiden tot leegstand elders in Veghel. Want de school trekt kinderen uit wijken waar 
scholen zijn die door ouders dus genegeerd worden. In plaats van nieuwe lokalen te bouwen, 
is het verstandiger om te bezien hoe ouders gestimuleerd kunnen worden hun kroost in de 
eigen wijk naar school te laten gaan. Een optie: de blijkbaar zo gewaardeerde De Uilenbrink 
realiseert in een leegstaand lokaal een dependance. De voordelen zijn groot: de gemeente 
bespaart geld, kinderen kunnen te voet naar een buurtschool en ouders krijgen de school die 
ze wensen.  

Overigens gaat de renovatie van De Uilenbrink wat Hart betreft wel door. Geraamde besparing 
is 50% van het door het College gereserveerd bedrag. Het investeringsbedrag wordt daarmee 
maar liefst € 2,4 miljoen lager. De jaarlijkse besparing bedraagt € 81.000.  

 

 
7 https://www.hart.ms/agrifood-leer-van-regio-foodvalley 
8 https://www.hart.ms/mislukte-plofkuikens-betaald-door-de-regio 
9 https://www.hart.ms/kinderen-kunnen-best-met-fiets-naar-school 

https://www.hart.ms/agrifood-leer-van-regio-foodvalley
https://www.hart.ms/mislukte-plofkuikens-betaald-door-de-regio
https://www.hart.ms/kinderen-kunnen-best-met-fiets-naar-school
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Made in Meierijstad 

Citymarketing10 heeft, wat Hart betreft, geen prioriteit. Daar komt nog eens bij dat de 
bedachte campagne ondermaats is en ook nog eens financieel beroerd geraamd – het College 
was de blijkbaar nodig geachte website vergeten. Komt mooi uit, want die moesten we maar 
in de vergetelheid houden. Besparing website € 70.000 en besparing dankzij stopzetten van 
de hele campagne: € 100.000. Het totaalbedrag van € 170.000 heeft geen invloed op het 
resultaat van 2020. Net als bij de parkeerplaats voor vrachtwagens wil het College het geld 
namelijk onttrekken aan de reserves. 

Havenkwartier Veghel 

De nood in het Veghelse centrum is zo groot, dat we investeringen van het nabijgelegen 
Havenkwartier maar even moeten vergeten. Hoe leuk ook voor de participerende partijen 
(zoals Noordkade Ontwikkeling en Jumbo/Van Eerd Vastgoed): u mag een jaar of tien op uw 
handen zitten. Nu zijn de winkeliers in het zieltogende centrum11 aan de beurt. Besparing:  
€ 150.000. Ook hier geldt dat het College het geld uit de reserves wil halen. 
 

EXTRA BESPARINGEN 

1. Besparingen die leiden tot minder onttrekkingen uit reserves: 
 
Vrachtwagenparkeerplaats    €    60.000 
Made in Meierijstad     -   170.000 
Havenkwartier Veghel    -   150.000 
Totale besparingen     €  380.000 
 
2. Besparingen die tot betere financieel resultaat: 
 
Uniformering verkeersmaatregelen   €     24.000  
Gedeeltelijke uittreding Agrifood Capital  -   240.000  
Uitbreiding De Uilenbrink    -      81.000  
Totale besparingen     €   345.000 
 

  

 
10 https://www.hart.ms/marketing-voor-13-dorpen-kan-dat-wel 
11 https://www.hart.ms/ijskoude-douche-voor-veghelse-winkeliers 

https://www.hart.ms/marketing-voor-13-dorpen-kan-dat-wel
https://www.hart.ms/ijskoude-douche-voor-veghelse-winkeliers
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We gaan investeren 
 

Hart loopt met deze alternatieve begroting niet over van creativiteit. Hieronder geen nieuwe 
investeringen, maar slechts het concretiseren van wat al is bedacht door het College. 

Omnipark Erp 

Het is onverstandig om Omnipark Erp12 als p.m.-post op te nemen in de begroting. Daarmee 
houdt het College zichzelf en de gemeenteraad voor de gek. Al eerder is door het College 
geraamd dat de investering € 19,6 miljoen bedraagt. Het leidt tegelijkertijd naar verwachting 
tot het niet uitgeven van € 15 miljoen in de komende tien jaar.  

We ramen het investeringsbedrag zodoende op € 4,6 miljoen en dat leidt veertig jaar lang tot 
jaarlijkse lasten van € 137.000.  

Centra Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel 

Het betreft hier geen nieuwe investering, we handhaven het door het College bedachte bedrag 
van € 400.000. Anders dan beschreven, wordt het geld exclusief besteed aan het centrum van 
Schijndel. Daarvoor zijn drie redenen. 

1. Het College geeft zelf aan de ontwikkeling van het centrum van Sint-Oedenrode uit te willen 
stellen;  
2. Voor Veghel zijn al kredieten van € 1,9 miljoen beschikbaar;  
3. Het zuidelijke deel van het Schijndelse centrum13 is het laatste onderdeel van de 
herstructurering van het hele centrum en dat project zou allang zijn uitgevoerd als Schijndel 
niet was gefuseerd met Veghel en Sint-Oedenrode;  
 
Extra lasten: € 0. 
 

Buurthuis Boschweg 

 
Niks mis met de realisatie van Omnipark Erp, maar voor inwoners van de wijk Boschweg is 
het bijzonder zuur dat hun veel oudere ambitie14 alsmaar niet wordt omgezet in daden. En dat 
terwijl het niet eens duur hoeft te zijn – de woningcorporatie staat te springen om het 
buurthuis te bouwen in combinatie met sociale woningen boven of naast dat gebouw. Het zou 
zomaar kunnen dat de gemeente er geen euro aan uit hoeft te geven. Hart is van het 
conservatieve boekhouden en dus noteren we € 16.000 aan jaarlijkse lasten. 
 

EXTRA BESTEDINGEN 

Omnipark Erp, jaarlijkse kapitaallasten   €   137.000 
Centra Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel  -                 0 
Buurthuis Boschweg      -      16.000 
Totale bestedingen      €   153.000 

 
12 https://www.hart.ms/wat-mag-omnipark-erp-jaar-kosten 
13 https://www.hart.ms/oppositie-houdt-vol-kermis-naar-centrum 
14 https://www.hart.ms/met-kleine-stapjes-op-weg-naar-buurthuis 

https://www.hart.ms/wat-mag-omnipark-erp-jaar-kosten
https://www.hart.ms/oppositie-houdt-vol-kermis-naar-centrum
https://www.hart.ms/met-kleine-stapjes-op-weg-naar-buurthuis
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We versterken de reserves 
Hart wil de positieve consequenties van deze alternatieve begroting ten goede laten komen 
aan de reserves. Die positieve consequenties zijn als volgt bepaald: 

Onttrekkingen uit reserves  
volgens voorstel College  € 13.000.000 
Toevoeging aan reserves  
volgens voorstel College  -   7.500.000 
Totale mindering reserves  
volgens voorstel College    €  5.500.000 
Hart haalt minder uit reserves:   -       380.000 
Subtotaal mindering reserves      €  5.120.000 
 
Andere besparingen Hart    €      345.000 
Andere investeringen Hart    -       153.000 - 
Toe te voegen aan reserves       -       192.000 - 
Totaal mindering reserves       €   4.928.000 
 

Vermindering reserves volgens College:      €   5.500.000 
Vermindering reserves volgens Hart     -    4.942.000 - 
Verbetering reservepositie van deze  
alternatieve begroting derhalve:      €        558.000 
 

Het is belangrijk dat we dit bedrag, ruim een half miljoen, achter de hand houden. Er komen 
immers nog zware jaren aan.  

Het College waarschuwde onlangs dat er op het gebied van de jeugdhulp sprake is van 
uitgestelde uitgaven. Daarnaast zal er vast en zeker een periode van economische neergang 
komen en dat leidt onherroepelijk tot hogere kosten voor bijstandsuitkeringen en mogelijk 
een lagere uitkering uit het gemeentefonds (Want zo doen we dat in Nederland: als de 
overheid vanwege laagconjunctuur moet investeren, doet ze het tegenovergestelde. En als 
hoog-junctuur een prima aanleiding is tot besparingen, strooit de overheid met geld.). 

Een voordeel van deze alternatieve begroting is verder dat het verschil tussen vaste jaarlijkse 
inkomsten en net zo structurele jaarlijkse uitgaven licht groeit. Daardoor verruimen we de 
gelegenheid om in de nabije toekomst nieuwe investeringen te doen. Die ruimte is nu, erkent 
ook het College15, bijzonder beperkt. 

Deze alternatieve begrotingen voorziet niet in aanpassingen op het gebied van heffingen en 
belastingen. Dit is niet nodig, de belastingdruk16 van Meierijstad ligt vooralsnog onder het 
landelijk gemiddelde. 

 

  

 
15 https://www.hart.ms/%E2%80%98nauwelijks-ruimte-lasten-op-te-vangen%E2%80%99 
16 https://www.hart.ms/begroting-2020-wat-gaat-u-betalen 

https://www.hart.ms/%E2%80%98nauwelijks-ruimte-lasten-op-te-vangen%E2%80%99
https://www.hart.ms/begroting-2020-wat-gaat-u-betalen
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Waarom gaat dit niet over de ‘vijf van Hart’? 
 

Het lijkt logisch dat Hart deze alternatieve begroting zou aangrijpen om de ideologische 
fundamenten van de partij te benadrukken. De thema’s daarvan zijn samengevat in ‘de vijf 
van Hart’en zijn te vinden op de website van de partij17. We zouden dan bijvoorbeeld in deze 
begroting extra middelen kunnen vrijmaken voor burgerparticipatie18, zorg en welzijn19 en 
duurzaamheid20.  

De lezer zou hooguit kunnen vaststellen dat onze herkomst zichtbaar is. Als voormalig 
Schijndelse partij pleiten we immers voor realisatie van het buurthuis in de wijk Boschweg en 
voor revitalisering van het laatste stukje Schijndels centrum dat nog niet aan bod kwam.  

Daar laten we het bij. Voor die andere ‘fundamenten’ vragen we geen euro extra. Het  betreft 
namelijk wensen die gerealiseerd kunnen worden zonder extra middelen. Omdat het niet 
altijd een kwestie van geld is én omdat de begroting van het College al voorziet in voldoende 
middelen. We zien geen reden om daar forse scheppen bovenop te doen. 

Op de tweede plaats stellen we tevreden vast dat er al veel gebeurt op die terreinen. Zo loopt 
Meierijstad, niet in de laatste plaats dankzij de inspanningen van Hart, voorop als het gaat 
om politieke burgerparticipatie: de gemeenteraad experimenteert met een nieuwe en 
vergaande vorm van invloed en zeggenschap van burgers bij raadsbesluiten21. Op het gebied 
van zorg en welzijn kunnen we vergelijkbare voorbeelden noemen. Het duurzaamheidsbeleid 
mag hier en daar wat enthousiaster, het betekent niet dat er extra gemeentegeld nodig is. 

Zo ziet u: het is niet alleen maar gemok van de kant van Hart. We herkennen en erkennen dat 
dit College op veel beleidsterreinen goed presteert. 

  

 
17 https://www.hart.ms/de-vijf-van-hart 
18 https://www.hart.ms/meer-macht-burgers-bij-besluiten-raad 
19 https://www.hart.ms/dossiers/zorg-en-welzijn 
20 https://www.hart.ms/dossiers/duurzaamheid-en-milieu 
21 https://www.hart.ms/afspraken-over-uw-inbreng-bij-beleid 

https://www.hart.ms/de-vijf-van-hart
https://www.hart.ms/meer-macht-burgers-bij-besluiten-raad
https://www.hart.ms/dossiers/zorg-en-welzijn
https://www.hart.ms/dossiers/duurzaamheid-en-milieu
https://www.hart.ms/afspraken-over-uw-inbreng-bij-beleid
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Colofon 
‘Van aanzien naar inzien’ is de alternatieve begroting Meierijstad 2020 van Hart.  

Redactie: fractie Hart 

Hart 
Hoofdstraat 43 
5481 AA  Schijndel 
073 528 4080 
info@hart.ms 
https://www.hart.ms 
  

mailto:info@hart.ms
https://www.hart.ms/
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