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1

Fractie
LZ

Onderwerp
Consultatiebureaus
jeugdgezondheidszorg

Vraag
Het sluiten van 1 van de 2
consultatiebureaus binnen de gemeente.
Lijst Zeeland wenst hier graag een nadere
toelichting op.
a. waar zijn de 2 bureaus nu gevestigd?
b. hoeveel uren per week/per maand
geopend?
c. hoeveel bezoekers per week/per
maand?
d. Waarom 1 van de 2 sluiten en welke?
e. wat levert de bezuiniging op?

Antwoord
a. Kindcentrum Zeeland en Basisschool de
Regenboog Schaijk

Afdeling
Samenleving

b en c. Zeeland: gemiddeld 5 uur per week geopend,
ongeveer 20 kinderen per week
inloop ca 3 kinderen;
maandagmorgen consultatiebureau, dinsdag middag
inloop
Schaijk: gemiddeld 8 uur per week geopend,
ongeveer 30 kinderen
inloop ca 4 kinderen;
dinsdagmorgen consultatiebureau
elke oneven week op donderdagochtend /
woensdagochtend inloop.
d. In de huisvestingsnota van de GGD is opgenomen
dat er per gemeente 1 consultatiebureau aanwezig
moet zijn en dat klanten niet verder dan 10 km
hoeven te reizen. Met dezer voorwaarde waarborgt
de GGD dat zij voldoende toezicht houden op de
gezondheid van kinderen.
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LZ

Natuurgebied de
Maashorst

Voor het eerst gaan we nu voor de
organisatie, realisatie en het onderhoud
van het natuurgebied de Maashorst
betalen: € 52.500 in 2020 en € 112.500 in
2021 e.v. jaren.
a. wat gaat ieder der deelnemende
1

e. Wij houden rekening met 25.000 euro
De bijdrage aan de organisatiekosten en aan de
realisatie van projecten in natuurgebied De
Maashorst bedraagt al meerdere jaren €160.000 per
jaar. Wat verandert is dat het onderhoud vanaf 2020
ook gezamenlijk wordt gedaan.
a. De kosten voor de organisatie en de kosten
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LZ

Natuurgebied de
Maashorst

gemeente in 2020 e.v. jaren betalen?
b. gelet op de forse verhoging van 2020
naar 2021 e.v. jaren, hoe is het
bedrag
van € 52.500 en € 112.500
berekend?

voor de realisatie van projecten worden
gelijk over de 4 gemeenten verdeeld, SBB en
het waterschap delen voor een kleiner deel
ook mee in de kosten. De afspraak is dat
deze kosten in de nieuwe governance gelijk
blijven. Voor de onderhoudskosten moet
nog een verdeelsleutel vastgesteld worden.
Voor de begroting is uitgegaan van een
voorlopige raming.
b. Het verschil in kosten van €52.500 in 2020
komt doordat de Reserve Groen (waar
voorheen jaarlijks €60.000 uit werd
onttrokken voor De Maashorst) niet meer
gebruikt kan worden voor het dekken van
deze kosten, omdat het hier met name om
organisatiekosten gaat. Deze kosten worden
nu structureel gemaakt. In 2021 wordt het
verschil nog €60.000 groter doordat de
personele lasten vanaf 2020 niet meer
structureel geraamd waren. Deze worden nu
structureel gemaakt.

In de krant verschijnen verontruste
geluiden over de samenwerking met Oss.
Lijst Zeeland heeft in deze de volgende
vragen:
a. wat zijn de te verwachten kosten
in 2020 van de
Slabroekboerderij?
b. welk aandeel betaalt ieder der

Het is nog onduidelijk of de gewijzigde ambities van
de gemeente Oss invloed hebben op de bijdrage van
Oss aan De Maashorst. Wij gaan er vooralsnog
vanuit dat dit ongewijzigd blijft.
a. De bijdrage voor het Natuurcentrum blijft in
2020 gelijk aan voorgaande jaren: €20.627.
b. De bijdrage is gebaseerd op inwonertal. De
bijdrage van de gemeente Landerd is daarmee lager
dan die van de andere gemeenten.
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deelnemende gemeente
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LZ

Straatsven

Is het College bereid enige verlichting aan
te brengen op Straatsven, met name in
het bosgedeelte?
Voor de bewoners van de Zevenhuis en
Tooverkamp die naar Uden fietsen
(jeugd) is dat van groot belang, m.n. in de
winterperiode.
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LZ

Klein wegenproject

Op 4 juli 2019 is in de Raad bij
agendapunt 5A Kaderbrief 2020 door Lijst
Zeeland een motie ingediend over
verharding van een aantal
toegangswegen en een onderzoek in de
gemeente naar meer van dergelijke
situaties. De raad vond het best
sympathiek, maar te algemeen.
Daarom is de motie door mij ingetrokken.
Nu de beperkte vraag van Lijst Zeeland
om de twee meest dringende knelpunten
aan te pakken
zijnde:
a. de toegangsweg naar de
rijhal/schiethal aan de
Nieuwveldsestraat in Zeeland,
ongeveer 300 meter verharding. Dit is
3

Het aanbrengen van (extra) verlichting op dit
gedeelte is niet conform ons beleid. Ons beleid is om
in het buitengebied alleen oriëntatie verlichting aan
te brengen. De Zevenhuis-Tweehekkenweg is de
primaire fietsroute. De rest van de wegen in deze
omgeving ontmoedigen we dan ook om te gebruiken
in het kader van sociale veiligheid. Meer verlichting
op Straatsven past niet binnen het
ontmoedigingsbeleid
Het college heeft in juli 2014 besloten om geen
onverharde wegen meer te verharden. Mede door
de cultuurhistorische waarde van deze wegen die
goed passen in onze plattelandsgemeente. We
hebben de Nieuwveldsestraat in ons jaarlijks
onderhoud zitten om met regelmaat de vlakheid te
waarborgen.
Bovenop het bovenstaande punt zijn wij op het Voor
Oventje het onverharde gedeelte aan het
opknappen (op mengen met grond en inzaaien). Op
dezer manier proberen we het “karrespoor” weer in
ere te herstellen.
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van algemeen belang en tevens
toegangsweg aan de noordzijde van
Sportpark de bundel.
b. op het Voor Oventje (de
eenrichtingsweg tussen Sportpark de
Bundel en het Oventje),
ongeveer 100 meter verharding voor
de daar 3 gebouwde Ruimte voor
Ruimte-woningen.
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LZ

Lijkbezorgingsrechten

Voorgesteld wordt deze te verhogen naar
100% kostendekking.
Daarom in 2019 een verhoging van 1,5%
en vervolgens in 2021 e.v. jaren met
8,65% totdat de 100% kostendekking is
bereikt.
Lijst Zeeland heeft de volgende
vragen/opmerkingen:
a. de jaarlijkse verhoging is wel erg fors.
Mede gelet op de gezonde financiële
situatie van de gemeente is een
meer geleidelijke verhoging meer op
zijn plaats;
b. er worden steeds meer graven
geruimd. Dat betekent dat de kosten
over de blijvende graven worden
verdeeld en op die wijze
onverantwoord hoog worden.
Graag Uw reactie hierop.
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In de notitie kostendekkendheid leges die door de
Raad is vastgesteld op 27-9-2018 is besloten om de
tarieven in 3 jaar stapsgewijs te laten stijgen om te
komen te 100% kostendekkendheid. Per jaar wordt
er dan 8,65% + inflatie aan het tarief toegevoegd.
Als voorbeeld: Het tarief voor grafrechten voor 10
jaar stijgt per jaar met € 77,60 + inflatie in de jaren
2019, 2020 en 2021. De verhoging gaat dus al
geleidelijk.
De kosten van de begraafplaats, voornamelijk
onderhoud van de begraafplaats, zullen iets dalen
als er minder graven op de begraafplaats zijn. De
vaste lasten zoals belasting, verzekering e.d. zullen
inderdaad wel over de blijvende graven worden
verdeeld. De stijging hiervan is te overzien, omdat
deze kosten niet zo hoog zijn.
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