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Beste heer Gevers, 

 

Uw vragen van 29 juni 2020 kunnen wij als volgt beantwoorden: 

 

In een brief aan de raad spreekt het Citymanagement van Schijndel haar zorgen uit over de 

uitwerking van de IBOR en het participatieproces. HART verbaast zich hierover. Vanaf januari 

2019 is men, volgens het Citymanagement van Schijndel, al bezig om de verdere uitwerking 

helder te krijgen. Regelmatig heeft het Citymanagement contact gezocht met de gemeente maar, 

volgens de brief, met weinig tot geen resultaat. Het enige resultaat dat men aangeeft, is een 

contact met de lokale coördinator en een eerste concept plan in juli 2019. Daarna bleef het stil, 

ondanks meerdere verzoeken vanuit de kant van het Citymanagement. 

 
1. Klopt de kritiek van het Citymanagement? 
2. Op welke wijze denkt u de zorgen van het Citymanagement weg te gaan nemen? 
3. Hoe kan het dat het contact zo moeizaam verloopt? 
4. Wat zijn de redenen dat het [participatie] plan vertraging op loopt? 
5. Wanneer wordt het uitgewerkte [participatie]plan uitgevoerd.  

 

 

Antwoord: 
1. Klopt de kritiek van het Citymanagement? 

Wij begrijpen de zorgen van het Citymanagement omtrent de uitwerking van het IBOR in 
Integrale gebiedsbeheerplannen (IGBP). Bij het vaststellen van het IBOR in december 
2018 werd besloten het kwaliteitsniveau op B te zetten waardoor het budget wat 
beschikbaar zou kunnen zijn om accenten in het IGBP te leggen wegviel. Tijdens de 
behandeling van het IBOR werd door de wethouder reeds gewezen op het risico dat door 
het verhogen van het basisniveau van beeldkwaliteit C naar beeldkwaliteit B het 
participatietraject “plat” werd geslagen. Het besluit om kwaliteitsniveau B te hanteren werd 
vervolgens uitgewerkt waarbij bleek dat dit budgettair niet haalbaar zou zijn. Met het 
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vaststellen van de begroting 2020 in november 2019 werd door de raad weer een nieuwe 
basis vastgelegd die als uitgangspositie voor de uitwerking van IGBP kon dienen. 
Hiermee kon het participatietraject opgestart worden. Vervolgens zijn we op zoek gegaan 
naar een bureau dat ervaring had met dit soort trajecten, dat werd in februari 2020 
gevonden. Toen sloeg de corona toe en kwam het opstarten van het participatietraject 
weer stil te liggen. Deze vertraging heeft geen gevolgen gehad voor de uitvoering van de 
onderhoudswerkzaamheden. Met de grootste uitvoerende partijen, IBN en WSD zijn 
nieuwe contracten afgesloten waarbij zowel kwaliteitsniveau als participatie geborgd zijn.   

2. Op welke wijze denkt u de zorgen van het Citymanagement weg te gaan nemen? 
Met het ondersteunende bureau, Megaborn, zijn we op zoek gegaan naar een deels 
digitale vorm van participatie om de IGBP’s op te starten. We denken hier een goede 
aanpak voor gevonden te hebben en willen daarom starten met een of twee pilots. Dit 
willen we na het zomerreces opstarten. Dat begint met een bijpraatsessie voor alle 
partijen die bij het IBOR betrokken waren.  

3. Hoe kan het dat het contact zo moeizaam verloopt? 
Doordat  het proces zoals hierboven beschreven vertraging heeft opgelopen is er te lang 
“radiostilte” geweest. De bedoeling was om dit in april 2020 in een bijeenkomst met alle 
partijen toe te lichten, maar dat ging door de RIVM maatregelen niet door. Omdat het best 
een ingewikkeld traject was willen we dat graag in een overleg toelichten en niet via een 
schriftelijk bericht. We willen in september 2020 dit in een plenair overleg toelichten (mits 
de maatregelen vanuit het RIVM dit toe laten).  

4. Wat zijn de redenen dat het [participatie] plan vertraging op loopt? 
Zoals onder vraag 1 toegelicht is door het besluit op het IBOR het participatieproces 
gewijzigd.  

5. Wanneer wordt het uitgewerkte [participatie] plan uitgevoerd.  
Naar verwachting wordt het traject in september 2020 met een startbijeenkomst toegelicht 
waarop een eerste pilot in de periode oktober-december 2020 kan draaien. Afhankelijk 
van de uitkomsten van deze pilot wordt voor de andere gebieden de IGBP’s verder 
opgestart.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,     De burgemeester, 

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA   ir. C.H.C. van Rooij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


