
Voorzitter, 

 

Vorig jaar hielden we incidenteel negen miljoen over. Een zeer bescheiden deel 
daarvan willen PvdA, Gemeentebelang en Hart gebruiken om in Meierijstad 
openbare toiletten te realiseren. Daarover meer tijdens de raadsvergadering. Dan 
dienen we een amendement hierover in.  

 

We willen het nu over twee andere dingen hebben. Eén: PIM. Twee, en dat zal de 
wethouder financiën niet verrassen: het exploitatietekort.  

Wat PIM betreft: Hart stelde een vraag aan het College over wat al het extra werk 
om coronasteun te regelen, betekende voor PIM. Uit het antwoord blijkt dat de 
deelnemers van PIM eraan tekort kwamen. Voor hen was even geen tijd. Hart snapt 
best dat onverwacht extra werk – dat trouwens opvallend snel en kordaat is 
uitgevoerd – ertoe leidt dat elders dingen blijven liggen. Maar Hart is niet blij met 
de keuze die daarbij is gemaakt. Want waarom gekozen om het werk voor zo 
ongeveer de meest kwetsbare inwoners opzij te schuiven? Waarom niet 
bijvoorbeeld de accountmanagers voor bedrijven opgetrommeld? En dat die dan 
even het dienstverlening aan werkgevers uitstellen.  

We hebben de indruk dat de oplossing voor de plotselinge werkdruk is gezocht 
binnen het eigen werkatelier, maar dat is niet conform de filosofie van Wim, 
Werken In Meierijstad. Bij Wim gaat het toch om de kracht van samen? Citaat: ‘Je 
talent zet je naast je functie ook breder in voor de organisatie’.  

Wat Hart betreft ging het dit keer dus niet helemaal goed. Maar dat geeft niet. Want, 
vertelt Wim ons – weer een citaat: ‘Er gaat ook wel eens wat fout. Wij vinden dat dat 
erbij hoort. Zolang je maar blijft leren en we oog blijven houden voor onze 
inwoners’.  

 

Dan de exploitatieruimte, of nee, het gebrek daaraan. In 2019 was het verschil 
tussen vaste inkomsten en vaste uitgaven nog 2,9%. Voor 2020 werd het geraamd 
op 0,6% en dat leidde destijds tot waarschuwingen van CDA en Hart. Uiteindelijk 
kwam de exploitatieruimte uit op minus 1,8%. 

Advies aan wethouder financiën de heer Goijaarts: zeg eens wat vaker nee als er 
iemand aanklopt voor weer een miljoenenproject Zeg dan: 

Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. 
Er staat geen geldboom in m'n tuin. 
‘k Ben Sinterklaas niet. 
Ik heb een negatief fortuin. 
Als er straks bankbiljetten groeien op m'n rug, 
ben jij de eerste die het hoort, kom dan nog maar eens terug. 
 



De gemeente Meierijstad heeft, om de woordkeuze uit dit liedje van Kinderen voor 
Kinderen even aan te houden, een negatief fortuin. Over de consequenties voor de 
toekomst gaan we het tijdens de algemene beschouwingen vast hebben. Op deze 
plaats laat Hart het bij de consequenties van genomen of bijna genomen besluiten. 

Begin dit jaar koos de raad op voorspraak van het College voor het idee van 
Omnipark Erp en dat deden we zonder het geld daarvoor vrij te maken. Volgende 
week dreigen we bij MFA De Groene Long hetzelfde te doen. 

Besluiten over peperdure plannen met een lege portemonnee. Dat is raar, dat dreigt 
een gewoonte te worden en dat is te danken aan het College. Want het College 
vertikt het om hardop te zeggen dat ze geen geldboom in de tuin heeft. 

De reden is cynisch en platvloers. Wethouder Goijaarts bekende in het Brabants 
Dagblad dat hij in het laatste jaar voor de verkiezingen de coalitie niet wil opzadelen 
met slecht nieuws. Niet de inwoners, niet de gemeenteraad, nee – de coalitie. Na de 
verkiezingen zal de coalitie die er dan zit de consequenties van geen extra OZB-
verhoging en wel twee zwembaden, nieuw asfalt langs de huidige N279, nieuwe 
scholen, een MFA in Rooi en Omnipark Erp onder ogen zien. Probeer tegen die tijd 
de schuldigen niet aan te spreken. Dikke kans dat ze dan al lang een functie elders 
hebben.  

Hart vindt dat het College komende dinsdag een extra agendapunt moet inlassen 
tijdens haar wekelijks overleg. Dat agendapunt gaat over de volgende vraag: wie 
laten we de kastanjes uit het vuur halen? Een oppositiepartijtje, dat door het hardop 
zeggen wat iedereen in de raad weet vervolgens – lekker puh – stemmen verliest in 
Sint-Oedenrode of Erp? Of doen wij, Collegeleden dat, omdat het nu eenmaal onze 
verantwoordelijkheid is om, heel modern, Het Eerlijke Verhaal te vertellen? 

 

Even dachten we dat het College voor de tweede en dus integere optie zou kiezen. 
Maar toen besefte Hart: we hebben vast wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd.  

 


