
 

Reactie Hart op sociaaleconomische visie 
 

Het document ‘Stand van zaken sociaaleconomische visievorming’ is een stap voorwaarts ten 

opzichte van de vorige presentatie. Op basis van de thema’s die nu worden benoemd, heeft 

Hart een reeks aanbevelingen en (onder 1) een verzoek. 

1. Hart pleit er met enige klem voor om na het zomerreces alsnog een beeldvormende avond 

over dit onderwerp te houden. Het feit dat door middel van schriftelijke inbreng de visie tot 

stand gaat komen, wekt de indruk dat er sprake is van haast. Wat Hart betreft is die haast niet 

nodig. Dus: nu graag pas op de plaats en na het reces maar eens een goed gesprek. 

Overigens heeft dit uitstel als bijkomend voordeel dat tegen die tijd meer duidelijkheid bestaat 

over de ernst en de duur van economische neergang als gevolg van corona. Een visie geldt 

voor meerdere jaren en het is mogelijk dat die periode overeenkomt met de gevreesde 

recessie. Het maakt nogal uit of er oplossingen moeten worden bedacht om de krapte op de 

arbeidsmarkt het hoofd te bieden of dat grote werkloosheid het hoofd moet worden geboden. 

Mocht hier draagvlak voor bestaan, dan mag wat nu volgt worden beschouwd als niet 

geschreven. We brengen het in dat geval na de zomer graag mondeling in. 

2. In het stuk is te lezen wat er vooraf ging aan deze tussenrapportage. Hoorde daar ook een 

zogeheten SWOT-analyse bij, vraagt Hart zich af. Zo ja, dan is het handig die analyse op te 

nemen in het visiedocument. Zo nee, dat is het raadzaam dat alsnog te doen. Het is, dunkt 

Hart, een goede basis voor de sociaaleconomische visie. 

3. Op basis van het ‘stavaza’-document ontstaat bij Hart het idee dat de uiteindelijke visie 

fragmentarisch wordt. Hart hecht aan integraliteit. Dat teksten over vestigingsklimaat, 

economie, bereikbaarheid en focus op agrarisch ondernemerschap zijn in dat geval doorspekt 

met thema’s als ‘iedereen doet mee’ en duurzaamheid. Daarmee winnen die meer sociale 

thema’s aan status en belang.  

4. In het verlengde van punt 3: ondernemingen zijn geen doel op zich. Ondernemers, 

directeuren en aandeelhouders mogen er geld mee verdienen, maar ze dienen toch vooral de 

samenleving. Dat gebeurt gelukkig ook: de aankoop van bedrijfsgrond levert de gemeenschap 

geld op, met het opwekken en gebruiken van duurzame energie wordt milieuschade 

verminderd en de productie of dienstverlening zorgt voor werkgelegenheid – waarbij 

ondernemers in het bijzonder omzien naar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.  

Bedrijven die zich in Meierijstad vestigen, dienen zich te conformeren aan de rol die de 

gemeente namens de lokale samenleving op dit gebied voor hen in petto heeft. Ze moeten, 

bijvoorbeeld heel officieel met een intentieverklaring, beloven dat ze zich inzetten voor het 

welzijn van hun medewerkers, andere belanghouders en voor duurzaamheid. 

5. Het document schenkt tot ons genoegen aandacht aan diverse kwetsbare groepen, vaak 

samengevat met het begrip ‘mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt’. Wat Hart 

betreft, mogen de volgende – nog niet in het stuk genoemde – groepen niet ontbreken: 



- Mensen die last hebben van discriminatie op de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij niet 

alleen om slachtoffers van duidelijk en schokkend racisme, maar ook en misschien wel 

vooral om onbewuste discriminatie voor werkgevers. Kan de gemeente op dit gebied 

iets betekenen? 

- Jongeren dreigen dé slachtoffers te worden van de naderende recessie en staan op 

de woningmarkt nu al op enorme achterstand. Lage lonen of uitkeringen en tegelijkertijd 

hoge woonlasten dreigen voor een situatie te zorgen zoals begin jaren 80 van de vorige 

eeuw. Het is goed te bezien wat de gemeente kan doen en laten voor jongeren. 

- Statushouders vinden momenteel vaak praktijkgericht werk bij productiebedrijven, ook 

als ze in hun land van herkomst hoog opgeleid waren en werk op dat niveau verrichten. 

Aandacht om mensen in het aanbod van werk te waarderen op wat ze weten en kunnen 

is in ieders belang. 

6. Speciale aandacht vraagt Hart voor de bedrijvigheid in Schijndel. Het dorp Schijndel mag 

niet geremd worden vanwege onverkochte grond rond Veghel. Duin moet beheerst uitbreiden, 

precies zoals dat in de toenmalige gemeente al decennialang de gewoonte was. Het dorp 

behoudt zo de positie als werkgelegenheidskern – Schijndel heeft immers, net als Veghel, 

meer arbeidsplaatsen dan de werkende bevolking groot is. 

7. Het is sowieso aan te bevelen om in de visie specifiek in te gaan op Veghel, Sint-Oedenrode, 

Schijndel, Erp en de negen kleinere kernen.  

8. Hart neemt er kennis van dat de Noordkade wordt beschouwd als een ‘cruciaal knooppunt’. 

De fractie neemt hier afstand van: voor het draagvlak van inwoners voor de bestuurlijke 

eenheid Meierijstad is het van belang dat er geen centrumfunctie op wat voor gebied dan ook 

ontstaat in een bepaalde kern. Dat besef is crucialer dan welk knooppunt dan ook. 

9. In het document wordt met geen woord gerept over zelfstandigen zonder personeel. Maar 

liefst 12% van de beroepsbevolking is zzp’er (bron: CBS). Daar komt nog eens bij dat juist 

zzp’ers lijken mee te ademen met de conjunctuur. Gezien de verwachte recessie is het 

raadzaam ook lokaal een visie op deze groep te ontwikkelen. 

10. In de opgave van stakeholders ontbreekt het voortgezet onderwijs, terwijl die scholen 

volgens hetzelfde stuk belangrijk zijn als ’sleutel voor succes’. Mogelijk is het goed het VO 

alsnog te benaderen?  

 

 

 

 


