
BETOOG KADERNOTA 

 

Voorzitter, 

 

‘Gevalletje boter op het hoofd?’, vroeg iemand ons onlangs in een mail. De 
afzender, niet de eerste de beste binnen het lokale maatschappelijk en bedrijvig 
leven, wees op het feit dat Hart waarschuwt voor te hoge uitgaven en tegelijkertijd 
pleit voor openbare toiletten. 

Over die toiletten zo meer, maar laat het duidelijk zijn: Hart is niet tegen nieuwe 
investeringen. En al helemaal niet als ze ten goede komen aan, zoals Hart het altijd 
noemt, mensen die het zonder de overheid niet redden. Wat dat betreft zouden we 
ook graag extra geld vrijmaken voor de buurtadviseurs. De steeds intensiever 
worden samenwerking met inwoners maakt dat hard nodig. 

Dat brengt ons op het volgende. Anders dan onze oproep doet vermoeden om de 
hand wat meer op de knip te houden: Hart eist niet coûte que coûte een sluitende 
begroting. Naar voorbeeld van Stadskanaal accepteren we zelfs een tekort als dat 
komt vanwege uitgaven in het sociaal domein.  

Ons motto: liever in het rood, dan mensen in nood. 

En hoewel we zeker niet ongecontroleerd binnen dat werkveld met geld willen 
smijten: het sociaal domein is ons heilig. We gaan dat geld dan ook niet gebruiken 
om een deel van de kosten van MFA De Groene Long te betalen, zoals de heer 
Verbraak van Hier bedacht. 

We houden hem graag voor dat de reserves sociaal domein een jaar geleden nog € 13 
miljoen bedroegen, dat er nu nog € 10 miljoen in de oorlogskas zit en begin 2023 
naar verwachting nog maar € 6 miljoen. Dus nee, meneer Verbraak, daar gaan we 
geen bakstenen voor het Rooise MFA mee betalen. Dat geld is toch echt voor 
trapliften, psychische hulp aan jongeren, werk creëren voor mensen waarvoor een 
betaalde baan niet vanzelfsprekend is, huishoudelijke hulp en de door u zo bepleitte 
inclusie – dat ook mensen met ernstige, chronische blaas- en darmproblemen het 
dorp in kunnen. 

 

Hart las in de door het College bedachte investeringen vrijwel niets waar we het niet 
mee eens zijn. Nou ja, dat Vincent van Gogh-gedoe misschien, zelfs het Rijk vindt 
het allemaal nogal vergezocht wat de regio bedacht. Maar die kosten zijn zo laag, 
daarop bezuinigingen leidt tot weinig. 

Behalve Van Gogh vonden we geen investeringen waar we de wenkbrauwen van 
optrekken. We zeggen dat met enige klem, want gaan nu toch voorstellen doen die 
een streep zetten door wat plannen. Dat doen we niet omdat we de plannen flut 
vinden, maar omdat het budget van de gemeente niet van elastiek is. We 



vertrouwen erop dat andere fracties net zo moedig zijn, ook al zijn er begin volgend 
jaar verkiezingen. 

Voorzitter, 21 miljoen aan nieuwe of te renoveren schoolgebouwen – dat zit er echt 
niet in. Hart is een beetje pissig dat we zo veel verouderde schoolgebouwen in onze 
schoot krijgen geworpen. We weten dat het veel raadsleden irriteert, maar we 
zeggen het toch: hier wreekt zich tientallen jaren slecht Veghels bestuur. Het spijt 
ons zeer, maar de Veghelaren kunnen niet verwachten dat we de gevolgen van 
jarenlang verkeerd stemgedrag en slecht bestuur in korte tijd gaan oplossen. 
Sommige scholen moeten wat langer wachten. Sorry. 

In september gaan we het over het huisvestingsplan van de scholen hebben en we 
rekenen erop dat de wethouder dan een streep zet door drie kleine Veghelse scholen 
die dicht bij elkaar liggen. Wat Skipov en ouders ook willen: de scholen Heibosch, 
De Ieme en De Bunders moeten echt van drie naar tenminste twee gebouwen.  

Dat kan met behoud van zelfstandigheid van de scholen. In Schijndel zitten zelfs 
een openbare en een katholieke school onder één dak en de medewerkers delen er 
keuken, aula en teamkamer – zo vernamen we uit een bijzonder betrouwbare bron. 
Overigens adviseren we de Rooise scholen om bij het nieuwe MFA ook die ruimten 
te delen. Kan best.  

Hart vindt het trouwens bijzonder dat leerkrachten van De Bunders menen dat het 
besluit tot nieuwbouw al is genomen en dat Skipov het toestond dat dit met een 
groot plakkaat boven de ingang van de school wordt gemeld. Mocht dit een poging 
tot lobby zijn: het is er eentje van de categorie contraproductief.  

En dan moeten we het nog hebben over een mogelijk nieuw scoutinggebouw in 
Sint-Oedenrode. Hart heeft de scouting hoog zitten – drie van mijn vier kinderen 
waren of zijn lid – maar 830.000 euro voor een gebouw waarvan nota bene de grond 
al in bezit is en dus niet hoeft te worden betaald? De scouts hoeven echt hun 
behoefte niet in een hudo te doen – ja, we kennen het jargon – maar een beetje 
minder kan het wel. 

Hart is verder voor goed onderhoud van wegen en goede bereikbaarheid van en 
binnen de gemeente, maar ook hier mag het allemaal wat minder. We kunnen ons 
voorstellen dat we het vervangen van wegen – in 2022 en 2023 genoteerd voor vijf 
miljoen per jaar – uitsmeren over meerdere jaren. Gaten in de weg zijn irritant, 
maar gaten in het welbevinden van kwetsbare inwoners zijn erger. En ja, die gaten 
blijven verborgen achter voordeuren en zijn dus niet zichtbaar voor mopperende 
automobilisten. 

 

Samengevat: Hart kan zich wat voorstellen bij alle investeren en stelt niettemin 
voor het mes te zetten in geplande uitgaven voor onderwijshuisvesting, het  
scoutinggebouw en de vervanging van wegen. Mogelijk dat we dit najaar nog eens 
kritisch moeten kijken naar MFA De Groene Long en, o wat fijn voor de coalitie, na 
de verkiezingen naar Omnipark Erp.  



Mochten raadsleden denken dat je wel kunt merken dat Hart geboren is in 
Schijndel, omdat er geen streep wordt gezet door geplande investeringen in dat 
dorp: welke investeringen? We kwamen alleen een kunstgrasveld en iets met de 
basketbalclub tegen.  

Tot slot: wie het lef heeft zoveel investeringen af te wijzen, mag best pleiten voor 
een bescheiden uitgave. Zeker als die uitgave wordt gesteund door PvdA en 
Gemeentebelang. Ik verzoek de voorzitter hiervoor mevrouw Van Esch het woord te 
geven. 

[En dan komt er dus nog een betoog van Mirjam.] 


