Technische vragen Jaarrekening 2019
Samenvatting – pag. 7
Fractie

Vragen

Antwoorden

Lokaal
Meierijstad

1. Meerdere jaren op rij hebben we te maken gehad met overheveling van
investeringskredieten (grotendeels wegen en riolering). Dit jaar voor een
fors bedrag van 51,7 miljoen euro. Wat is de oorzaak dat zoveel projecten
in 2019 niet/niet geheel zijn uitgevoerd?
Welk risico lopen wij als gemeente vanwege vertraging in investeringen?

Kredieten hebben over het algemeen een langere
doorlooptijd dan één jaar. In de bijlage “kredieten die
over gaan naar 2020” zijn de kredieten toegelicht.
Jaarlijks vindt inventarisatie en actualisatie van
substantiële risico’s plaats, de uitkomst hiervan is te
vinden in de paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing.
In de bijlage “eenmalige budgetten” is aangegeven
waarom het college voorstelt deze over te hevelen.
Voor de beantwoording van de vraag m.b.t. risico, zie
antwoord op vraag 1.

Lijst Blanco

2. Hetzelfde geldt voor incidentele budgetten. Ook hiervan is een
substantieel deel niet uitgegeven in 2019, terwijl de activiteiten wel
gepland stonden. Dit geldt voor vrijwel alle programma’s.
Welk risico lopen wij als gemeente vanwege vertraging in de uitvoering
van geplande activiteiten?
1. Een deel van het P-budget is incidenteel niet benut voor 1,6 miljoen. Een
deel hiervan wordt gebruikt als voorziening mobiliteitsdienstverbanden en
een deel is als voordelig resultaat genomen in 2019. Kan er een uitleg
worden gegeven bij deze mobiliteitsdienstverbanden. Er worden
afspraken gemaakt met de medewerkers waardoor ze in dienst treden bij
een andere organisatie. Waarom kost dit dan geld waarvoor een
voorziening nodig is?

Als een medewerker met een mobiliteitsdienstverband
de organisatie verlaat, is dit in de meeste gevallen een
dienstverband dat over de jaargrens heen loopt. De
kosten van de gehele periode worden in een
voorziening opgenomen. We zien nu al dat niet al het
geld gebruikt gaat worden. De betrokkenen vinden
eerder een andere baan of verdienen geld terug als zij
vanuit de mobiliteitsorganisatie worden gedetacheerd
bij organisaties. Door het geld voor de volledige
periode in een voorziening op te nemen, is het mogelijk

PvdA

1. Het jaarrekeningresultaat bedraagt € 726.000. De resultaatbestemmingen
die worden voorgesteld (pagina 10) betreffen echter een bedrag van €
2.460.000. Het grootste deel betreft uitgave in 2020 die niet waren
voorzien, hoger uitvielen of waar de ambities naar boven zijn bijgesteld.
Het merendeel van het bedrag wordt gedekt uit de algemene
risicoreserve.
a) Waarom worden meer resultaatbestemmingen opgenomen dan het
rekeningresultaat budgettaire ruimte biedt?
b) Waarom worden/zijn de bestemmingen die betrekkingen hebben op
(extra) uitgaven in 2020 niet opgenomen in de 1e Berap 2020 en drukken
ze nu ten onrechte op de realisatie 2019 en moet zelfs de algemene
risicoreserve worden aangesproken?

om een nieuwe medewerker aan te trekken op de plek
die is vrijgekomen.
a. Dit komt o.a. voor bij een negatief geraamd
resultaat. Door tegenvallers in een lopend jaar kan
het geraamde resultaat negatief worden. Dat
kunnen we begrotingstechnisch neutraliseren door
bij een 2e berap dekking aan te geven uit de
algemene risicoreserve. Nadeel hiervan is dat het
gerealiseerde jaarrekeningresultaat dan geen
betrekking meer heeft over een heel jaar. Was dit
gebeurt bij de 2e berap 2019, dan zou het
rekeningresultaat afgerond € 1,9 miljoen hoger zijn
en vinden de voorgestelde resultaatbestemmingen
plaats binnen het jaarrekeningresultaat.

2. Pagina 9-10, ‘structurele doorwerking verschillen jaarrekening 2019’. De
inzet voor de grondexploitatie kon tot nu toe worden gedekt door de
kostentoerekening. Dat is niet meer mogelijk en dat betekent dat de
ambtelijke capaciteit die hiervoor nodig is, uit de reguliere exploitatie moet

b. Bestemmingen zijn over het algemeen middelen
die in 2019 zijn begroot voor activiteiten die ook in
2019 waren voorzien. Om deze informatie
zichtbaar te houden kiezen we om de niet
gebruikte middelen te bestemmen bij de
jaarrekening. Opnemen in de 1e berap 2020 zou
financieel technisch hetzelfde effect hebben. Ook
de dekking zou gelijk zijn, want volgens ons beleid
vinden verevening plaats van positieve en
negatieve resultaten met de algemene
risicoreserve.
(Beantwoording bij de 1e berap 2020)
Dit heeft geen consequenties voor de personele
bezetting: we hebben onlangs, op basis van inzichten
over de eerste 3 jaren Meierijstad, vastgesteld dat de
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komen. Welke consequenties heeft dat voor de personele bezetting of
anderszins?

3. Op pagina 10 staat onder ‘investeringen en eenmalige budgetten’ dat er €
1,5 miljoen minder is uitgegeven en € 0,6 miljoen minder is ontvangen.
Een verschil dus van € 0,9 miljoen, volgens onze berekening. In de tekst
staat echter dat er eenmalig € 0,3 miljoen minder aan incidentele
onttrekkingen zijn uit voorzieningen. Klopt dit bedrag van € 0,3 miljoen?
4. Pagina 11: uitvoeringsplan integrale veiligheid. In deze passage staat dat
voor het uitvoeringsplan integrale veiligheid niet alle beschikbare middelen
zijn benut.
a) Zitten die niet benutte bedragen in de lijst van over te hevelen ‘eenmalige
budgetten’? Als we de lijst doornemen, zien we die namelijk niet terug.
Waarom niet?
b) Daarnaast wordt nu als bestemming € 75.000 voorgesteld voor de
uitvoering rond integrale veiligheid. Betreft dat extra werkzaamheden? En
had dit daarom niet in de Berap 2020 opgenomen moeten worden?
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kostentoerekening op begrotingsbasis niet
overeenkomst met de feitelijk mogelijke toerekening.
De grondexploitaties laten, gelet op de
ontwikkelingsfase waarin ze zitten – minder
toerekening toe dan begroot. De ambtelijke capaciteit
blijkt in de praktijk ook ingezet op andere – bestuurlijk
gewenste – werkzaamheden. Omdat dit probleem ook
eerdere jaren speelde hebben we vastgesteld dat het
een structureel karakter heeft en daardoor
gecorrigeerd moet worden.
Ja dat bedrag klopt. Er is een verschil van € 0,9 miljoen
in de kredieten waarvan € 0,3 miljoen dekking uit
voorziening riolering. Dit heeft geen effect voor de
exploitatie. De overige kredieten € 0,6 zijn geactiveerd
(over meerdere jaren afgeschreven) en geven een
voordeel op kapitaallasten van € 22.000.
a) Nee. Omdat dit budget voor 2 jaar is
toegekend (2019 en 2020) heeft het niet het
karakter van een zogenaamd Eenmalig budget
(EB).
b) Nee dit betreffen geen extra werkzaamheden.
De budgetten zijn in oorspronkelijke begroting
voor 2 jaar voor een gelijk bedrag opgenomen.
Deze periode en verdeling van de middelen
had te maken met in welk tempo verwacht
werd het ambitieniveau te realiseren was. In
2019 zijn echter vooral voorbereidende
werkzaamheden verricht en geschiedt de
uitvoering, met de daarbij gepaard gaande
lasten, vooral in 2020 plaats. In totaal zal het

5. Pagina 11: voor het invoeren van de Omgevingswet resteert in 2019 een
bedrag van € 166.000.
Waarom is dit geen onderdeel van de over te hevelen ‘eenmalige
budgetten’ aangezien de activiteiten worden doorgeschoven naar 2020?

6. Pagina 12: Ook voor laaggeletterdheid wordt melding gemaakt van
overgebleven middelen in 2019. Waarom maken die geen onderdeel uit
van de over te hevelen ‘eenmalige budgetten’?

oorspronkelijke totale budget dat voor 2 jaar
geraamd was niet worden overschreden.
Nee dit had niet in de BERAP 2020
opgenomen kunnen worden omdat het hier via
de bestemming van het resultaat 2019 een
overheveling van een restant-budget naar
2020 betreft.
Ten behoeve van de invoering van de omgevingswet is
(na ombuigingsvoorstellen) een structureel budget
opgenomen van € 200.000. Dit budget is daarmee
ieder jaar beschikbaar.
Dat is de reden dat dit budget geen onderdeel uitmaakt
van het overzicht “eenmalige budgetten”. Het kenmerk
van deze eenmalige budgetten is namelijk dat dit
incidenteel is opgenomen in een specifiek jaar waarvan
de uitvoering eventueel doorloopt.
De middelen voor laaggeletterdheid zijn geen
eenmalige budgetten. Het gaat hier om structurele
middelen voor het uitvoeringsplan laaggeletterdheid.
De middelen die in 2019 zijn overgebleven worden
overgeheveld naar 2020.

Programmalijnen – pag. 13
Fractie

Vragen

Antwoorden

PvdA

1. Pagina 18: De totale kosten van externe inhuur zijn fors hoger dan de
begroting. In de samenvatting wordt melding gemaakt dat er extra
voorzichtig is omgegaan met externe inhuur. Dat blijkt niet uit deze
bedragen. Kunt u dat toelichten?

We hebben salariskosten. Als alle formatie bezet is, is
er voor regulier werk geen behoefte aan externe
inhuur. Los dus van projecten en onderzoeken op
incidentele basis. Doordat je in een jaar nooit de
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volledige formatie bezet hebt, ontstaat er
vacatureruimte. Dan is er de keuze om gedurende de
periode van werving en selectie de vacature onbezet te
laten of met externe inhuur de reguliere
werkzaamheden op te pakken. Ook zijn er soms
pieken in het reguliere werk en is er vervanging nodig
bij ziekte en bijvoorbeeld zwangerschap. Hierin wordt
voorzichtig omgegaan met externe inhuur. Uit de
jaarlijkse A&O Fonds Personeelsmonitor blijkt dat
gemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners
17% van hun loonsom besteedden aan externe inhuur.
In Meierijstad was dit percentage 9,5%.
Als er ten laste van vacatureruimte wordt ingehuurd,
wordt dit geboekt op de post externe inhuur. Dit budget
wordt dan overschreden maar meer dan volledig
gecompenseerd binnen het totale budget voor
personeelskosten. Het voordeel over 2019 bedraagt
685.000 euro.
N.a.v. de vraag of dit incidenteel is of structureel:
Omdat er nooit een volledige bezetting is in de
organisatie (er is altijd wel verloop en dus vacatures)
en er altijd zieken zullen zijn en pieken kunnen
ontstaan, zal er altijd een verschil zijn tussen het
begrote bedrag aan inhuur en de feitelijke uitgaven.
Bij uitval van medewerkers bijvoorbeeld bij de
zwembaden of andere onderdelen van de organisatie
waarbij de dienstverlening aan de inwoners moet
doorlopen, zullen we altijd vervangen en zal (niet op
voorhand geraamde) inhuur blijven bestaan. Bij enkele
werkateliers wordt ingehuurd als er behoefte is aan
specifieke kennis en/of ervaring. Ook deze vorm van
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inhuur blijft bestaan, maar is afhankelijk van de wel of
niet aanwezige expertise die we in huis hebben.
Tenslotte wordt er ingehuurd als een vacature minder
snel ingevuld kan worden door de krappe
arbeidsmarkt. Ook dat zal zo blijven.
We gaan er echter in alle gevallen zeer zorgvuldig mee
om en alle inhuur loopt via de directie. We stellen vast
dat we aanzienlijk minder inhuren dan vergelijkbare
gemeenten én tegelijk een flink overschot op het
personeelsbudget hebben gerealiseerd.

Programma’s – pag. 17

Programma 0 Bestuur en ondersteuning – pag. 18
Fractie

Vragen

Antwoorden

CDA

1. De overschrijding Externe inhuur is groot 3,5 miljoen. Is dit een juiste
inschatting gebleken, is het rendabel om deze externe inhuur te blijven
doen?
1. Oplopende kosten inhuur, begroot 0,85 milj naar 3,5 milj. Oorzaak? Terwijl
op blz. 8 staat voorzichtige aanpak inhuur. Personeelskosten 0,685 milj.
1. In de 2e berap 2019 is melding gemaakt vanwege vertraging in de
invoering van de verhuurmodule. Slechts een paar maanden na
vaststelling van deze rapportage blijkt de vertraging nog eens enkele
maanden meer te zijn uitgesteld.
Welke gevolgen heeft deze volgende vertraging voor de optimalisatie van
de inzet van gemeentelijk vastgoed?

Zie antwoord op een soortgelijke vraag van PvdA
hierboven.

HIER
Lokaal
Meierijstad
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Zie antwoord op een soortgelijke vraag van PvdA
hierboven.
Deze vertraging heeft niet direct gevolgen voor de
optimalisatie van de inzet van gemeentelijk vastgoed.
Het heeft wel tot gevolg dat er nu nog met meerdere
afzonderlijke applicaties wordt gewerkt en er voor het
beheer en de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed
nog veel handmatig moet worden gedaan. Door de
invoering van de verhuurmodule met koppelingen naar
het Zaaksysteem, Key2Financien en de kadastrale
gegevens wordt dit grotendeels geautomatiseerd

Hart

1. Pag. 19: Zijn er al resultaten afkomstig van de Raad van Verbeelding? Zo
ja, welke?

2. Pag, 22: Is de verhuurmethode Ultimo inmiddels opgeleverd? Zo ja,
wanneer wordt die ingezet? Zo nee, wanneer volgen oplevering en in
inzet?

Lijst Blanco

1. Het percentage inhuur kosten als % van totale loonsom is vergelijkbaar
met voorgaand jaar, maar wel hoger dan begroot. Betekent dit dat er
gedurende het jaar niet de juiste mensen wordt gevonden of is het een
bewuste keuze om een deel van de loonsom voor inhuur te gebruiken?
2. Waarin is het budget voor citymarketing precies besteed? Graag krijgen
wij hiervan een overzicht.
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waardoor er tijdwinst wordt geboekt en de kans op
fouten wordt gereduceerd.
Een 3e en 4e bijeenkomst Raad van Verbeelding zijn
a.g.v. de Coronamaatregelen verdaagd. De planning
gaat thans uit van een doorstart medio oktober 2020.
Resultaten kunnen pas in 2021 bekend zijn.
De verhuurmodule is nog niet opgeleverd in onze
produktieomgeving. De verhuurmodule staat inmiddels
wel in een testomgeving en zodra de laatste
koppelingen (interfaces) goed functionerend zijn
opgeleverd, wordt de module overgezet naar de
produktieomgeving. Zoals nu afgesproken met Ultimo
staat de definitieve oplevering gepland voor 1 juli 2020.
Vervolgens dient het systeem te worden gevuld en het
streven is om met ingang van 1 januari 2021
operationeel te zijn.
Zie antwoord op een soortgelijke vraag van PvdA
hierboven.

Voor citymarketing was in 2019 een bedrag
beschikbaar van 100.000 euro. Hieronder vindt u de
uitgaven voor citymarketing in 2019. Zie ook de
inhoudelijke beschrijving in de RIB ‘voortgang
citymarketing’ d.d. 17 december 2019, door uw raad
vastgesteld in maart 2020.
 Het o.b.v. bureau Imagro samen met inwoners,
ondernemers en stakeholders ontwikkelen van
de campagne Made in Meierijstad (incl. het
ontwikkelen van campagnematerialen,

PvdA

1. Burgerinnovatiefonds. Hebben de inspanningen, onder andere die van
‘Consultingkids’, inderdaad geleid tot de gewenste nieuwe ideeën en
aanvragen?

Programma 1 Programma Veiligheid – pag. 24
Fractie

Vragen
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bijeenkomsten, presentatie etc.) ca. 35.000
euro;
 Het ondersteunen van evenementen en
activiteiten, waaronder de Food Inspiration
Days (Food Trend Summit & Health & Care
Day); het Creativity World Forum; het Expat
Center, gamefestival Campzone en
documentaire festival Beholders: ca. 60.000
euro
 Social media, fotografie, webdesign (o.a.
Meierijstad Herdenkt) ca. 5.000 euro.
In de bovengenoemde RIB vindt u ook het beoogde
programma van Citymarketing voor 2020. Dit is
uiteraard gerelateerd aan het door uw raad
beschikbaar gestelde bedrag.
Het traject met ConsultingKids heeft verschillende
ideeën opgeleverd om meer bekendheid te geven aan
het Burgerinnovatiefonds. Eén van de ideeën is direct
in uitvoering gebracht en is een naamsverandering:
Nieuwe Ideeën Fonds. Andere ideeën worden
momenteel met ondersteuning van ConsultingKids
verder uitgewerkt. De uitvoering heeft vanwege Corona
vertraging opgelopen. Daarbij worden de ideeën nu
direct gekoppeld aan mogelijkheden binnen de 1,5
meter samenleving.

HIER

1. Versterken van de samenwerking tussen politie en BOA’s, hebben we
voldoende BOA’s om veiligheidsgevoel van inwoners te waarborgen en
hebben ze voldoende hulpmiddelen ter beschikking om eigen veiligheid te
waarborgen, denk aan wapenstok/pepperspray en bodycam. Zijn er nog
onduidelijkheden in samenwerking tussen toezichthouders en
handhavers.

Hart

1. Blz. 26: Wat houdt ‘beter en slimmer samen werken’ concreet in?

PvdA

1. Pagina 22, onderdeel 0.3. De makelaarsfunctie is nog niet gerealiseerd
omdat het hiertoe benodigde vastgoedregistratiesysteem nog niet
operationeel is. Wat zijn de knelpunten bij het opzetten van dat systeem?
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Er wordt uitvoering gegeven aan de motie die in
februari 2020 door de gemeenteraad is aangenomen.
In het najaar van 2020 komen wij met een uitwerking
van deze motie bij u terug.
De BOA’s voelen zich niet onveilig in hun functioneren.
Zij beschikken over portofoons waarmee ze direct in
verbinding staan met de politie. Bij een onveilige
situatie wordt altijd bijstand gevraagd aan de politie.
Het hebben van geweldsmiddelen is voorbehouden
aan de politie en defensie. Er is wel behoefte aan het
uitbreiden van de uitrusting van de BOA’s met
zogenaamde transportboeien.
De nauwe samenwerking tijdens de coronacrisis heeft
de samenwerking geïntensiveerd en daardoor weten
BOA’s en de Politie elkaar steeds beter te vinden. Er
zijn zo geen onduidelijkheden in de samenwerking te
benoemen.
Beter analyseren van de aangiften en de tijdstippen
waarop misdrijven gepleegd worden. Daarnaast meer
projectmatig samenwerken op bijvoorbeeld thema’s als
woninginbraken, waarbij meer ingezet wordt op
mogelijkheden die de gemeente heeft op het gebied
van communicatie (het delen van informatie), inzet van
buurtadviseurs, BOA’s en het BIN Meierijstad.
De knelpunten voor de opzet van de verhuurmodule
zijn de koppelingen (interfaces) met de applicaties
Key2Financien, het Zaaksysteem en de kadastrale
gegevens. Hieraan wordt momenteel door de
leverancier Ultimo bv hard aan gewerkt om de

2. Pagina 24. De indicatoren rondom veiligheid laten op alle indicatoren een
negatieve ontwikkeling zien. Baart u dat zorgen? Zo ja, wat beteken dat
voor de inzet? Zo nee, waarom niet?

3. Pagina 26, onderdeel 1.2. Hier wordt gemeld dat de capaciteit van de
politie onder druk staat en dat capaciteit anders wordt ingezet. Eerder
meldde de burgemeester dat hij zich nog geen zorgen maakte over de
capaciteit. Gezien de genoemde ontwikkelingen, hoe kijkt het college nu
naar de situatie?
Anders, slimmer, beter is weliswaar een goede poging om om te gaan met
capaciteit die onder druk staat, maar is dit wel verantwoord? Is het niet
belangrijk dat de gemeente over de ontstane situatie een signaal afgeeft?
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interfaces operationeel te maken. Wekelijks is hierover
overleg tussen Vastgoed en Ultimo.
Op het gebied van veiligheid spelen twee belangrijke
elementen namelijk het subjectieve veiligheidsgevoel
en de objectieve veiligheid (cijfers). Weliswaar zien wij
op basis van de cijfers een negatieve ontwikkeling
maar het subjectieve veiligheidsgevoel van de
inwoners is de afgelopen periode gestegen van een
7,5 naar een 7,9. We maken ons op basis van de
cijfers geen zorgen. Daarnaast steekt de gemeente
Meierijstad gunstig ten opzichte van het landelijke
gemiddelde en zijn wij een relatief veilige gemeente.
We zijn over de ontwikkeling en de trends in gesprek
met de politie en de huidige ontwikkeling geeft geen
aanleiding voor een gewijzigde inzet.
De politiecapaciteit stond onder druk door onder meer
de inzet bij festivals. Tijdens de coronacrisis zien we
een verschuiving in de werkzaamheden van de politie
onder meer doordat de horeca gesloten is en er geen
festivals gehouden mochten worden. Maar ook het
aantal woninginbraken en dergelijke daalden.
Met de politie samen willen wij kijken naar wanneer er
meer politiecapaciteit nodig is en wanneer minder en
daar gericht de capaciteit in te zetten. Met andere
woorden “er zijn als de buitenwereld er om vraagt”. Dit
vraagt een gerichte analyse van de aangiften.
Daarnaast willen we kijken of we meer projectmatig
kunnen samenwerken waarbij ook communicatie,
buurtadviseurs, het BIN en de BOA’s worden ingezet.

4. Pagina 26, onderdeel 1.3. Het beleidsvoornemen was om extra prioriteit te
geven aan het voorkomen van huiselijk geweld. In de jaarrekening worden
alleen activiteiten over het tegengaan van (ondermijnende) criminaliteit
genoemd. Wat is er (extra) ondernomen op het gebied van huiselijk
geweld?
5. Pagina 26, onderdeel 1.3. In 2019 zijn 35 bibob-onderzoeken uitgevoerd
die geen van allen hebben geleid tot de conclusie dat een vergunning
moet worden geweigerd. De verhouding tussen kosten en baten lijkt hier
zoek. Is investeren in een meer risico gedreven selectie van
vergunningaanvragen t.b.. bibob-onderzoeken een manier om de
efficiency en effectiviteit hier te vergroten? Of is het college voornemens
om op een andere manier de effectiviteit en efficiency te vergroten?

6. Buurtinformatienetwerken. Er worden voorbeelden uit Veghel en Schijndel
genoemd. Hoe wordt invulling gegeven aan de betrokkenheid van de
wijkagenten in Sint Oedenrode?
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De gemeente heeft signalen afgegeven door middel
van brieven/signalen/gesprekken door de
regioburgemeester aan de minister van Justitie en
Veiligheid.
Het project geweld hoort nergens thuis is van start
gegaan. Dit project richt zich met name in de
preventieve sfeer op het tegengaan van huiselijk
geweld, ouderenmishandeling, arbeidsuitbuiting en
mensenhandel. Wethouder Roozendaal is binnen de
regio Noordoost Brabant trekker van dit project.
Wat we zien is dat het hebben van beleid op het terrein
van Bibob op zich al een barrière opwerpt. Aanvragers
informeren vooraf bij de gemeente of bij bepaalde
vergunningsaanvragen een bibob toets wordt
uitgevoerd. Is het antwoord op deze vraag ja dan komt
er veelal geen aanvraag maar doen zij een poging in
een andere gemeente. In die zin is het beleid zeer
effectief. Wij hebben in ons beleid risico categorieën en
hoogte van bedragen van
investering/verbouwingskosten benoemd. In die zin
werken we als gemeente Meierijstad risico gericht. Het
college ziet geen aanleiding voor wijziging het beleid.
Ook de wijkagenten in Sint-Oedenrode hebben nauwe
contacten met het buurtinformatienetwerk in dit gebied.
In 2019 is in de wijk Eerschot/Rooise Zoom en in de
kern Nijnsel een informatieavond over veiligheid
gehouden voor de bewoners in samenwerking met de
wijkagent, BOA’s en buurtadviseur.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat – pag. 29
Fractie

Vragen

Antwoorden

HIER

1. Hoe wordt, om draagvlak en betrokkenheid van inwoners te vergroten, het
schetsontwerp om veiligheid binnen bebouwde kom en in het
buitengebied te vergroten (blz 30) ontwikkeld en aangevuld met ideeën
van inwoners.
1. Blz. 30: Is er bekend wanneer onderhoud c.q. reparatie plaats heeft van
het wegdek van de Rooise wegen Nijnselseweg en Corridor?

Binnen de projecten vindt afstemming met betrokkenen
plaats. In welke vorm en op welk momenten de
afstemming plaatsvindt is maatwerk binnen de
verschillende projecten.
Het onderhoud aan deze wegen wordt uitgevoerd in
2020 met, vanwege de omvangrijke werkzaamheden,
wellicht een uitloop naar 2021.
De burgers zijn middels bewonersavonden betrokken
geweest bij het ontwerpproces. In september 2019
hebben de eerste bewonersavonden plaatsgevonden.
Begin 2020 zijn de vervolgavonden geweest.
Bewoners konden tijdens deze avonden vragen en
ideeën over de nieuwe inrichting van hun straat
kenbaar maken. De resultaten hiervan zijn terug te
vinden op de website van de gemeente,
https://www.meierijstad.nl/home/snelfietsroute-vegheluden_42140/
Inmiddels zijn de definitieve ontwerpen in concept
gereed en zullen deze binnenkort gepubliceerd
worden. Voor het deel van de snelfietsroute over het
bedrijven terrein De Dubbelen zal nog afzonderlijk met
de bedrijven overleg plaatsvinden. Vóór de vaststelling
van het definitieve ontwerp hebben de bewoners ook
nog de mogelijkheid hierop hun zienswijze kenbaar te
maken.
Dit jaar wordt nuttig besteed door het houden van een
haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om

Hart

PvdA

1. Pagina 29, onderdeel 2.1. De snelfietsroute wordt voorbereid door twee
ontwerpbureaus. Hoe betrekken deze bureaus de burgers bij hun
ontwerpproces?

2. Pagina 29, onderdeel 2.1. Het traject loopt circa een jaar vertraging op
door latere oplevering van het regionale verkeersmodel. Hoe wordt dit jaar
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nuttig besteed? Bijvoorbeeld om na te denken over integrale oplossingen
voor (andere) vraagstukken die samenhangen met de N279, bijvoorbeeld
de knelpunten rond de NCB-laan en de Rembrandtlaan?

via de bestaande wegen de doorstroming op de
verbinding vanaf de N279 richting de
bedrijventerreinen (Corridor, Taylorbrug,
Rembrandtlaan) te verbeteren.. We onderzoeken
welke opties er op bestaande wegen zijn en wat de
consequenties hiervan zijn.
Ook zijn we bezig met het opstellen van een duurzame
mobiliteitsvisie Meierijstad. In de visie komt te staan
hoe we de komende jaren om willen gaan met
bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. De
duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad geeft de
samenhang tussen vraagstukken, projecten en
oplossingen.

Programma 3 Economie – pag. 33
Fractie

Vragen

Antwoorden

HIER

1. Veel acties maar weinig SMART geformuleerd, wat voor resultaten
hebben projecten zoals inpatcenters, huisvesting arbeidsmigranten
concreet opgeleverd? Kunnen bij de diverse acties aangegeven worden
wat gewenste resultaat was en wat daarvan opgeleverd is binnen
programma economie

Ten eerste is er voor huisvesting arbeidsmigranten
vanuit het programma Economie bijgedragen aan de
totstandkoming van de gemeentelijke beleidsnota.
Hierop wordt doorlopend gesignaleerd welke
initiatieven zich aandienen, waarbij telkens in het
netwerk wordt nagegaan welke contacten te verbinden
zijn voor een optimale planvorming van de
initiatiefnemer(s).
Daarnaast versterkt Meierijstad haar kennispositie en
bovenlokale netwerk. Zo vervult Meierijstad een
voortrekkersrol binnen het netwerk van de Middelgrote
gemeenten van Nederland (M50), nadrukkelijk via het
dossier Arbeidsmigranten. Dit levert netwerkcontacten
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Hart

1. Blz. 33: welke resultaat-, inspannings- of andersoortige verplichtingen
levert Inpat Center in ruil voor de financiële bijdrage?
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en inzichten op die waardevol zijn voor de uitvoering
van de gemeentelijke doelstellingen op dit dossier en
helpt bovendien de betreffende collega-gemeenten als
wisselwerking.
Bovendien is er in de regionale samenwerking van
Noordoost Brabant tot een bestuursopdracht gekomen
om een afgestemde beleidslijn te ontwikkelen en is er
sprake van een goede verstandhouding met de
Provincie. Zo was Meierijstad gastheer van een
provinciale-regionale kennisuitwisselingstafel (met
ondernemers en andere partners).
Op deze manier zijn lokale huisvestingsinitiatieven
beter te verwezenlijken en/of is Meierijstad beter
toegerust om in te spelen op actuele omstandigheden..
Het Inpat Center in begin 2018 opgericht en zet zich in
om (potentiële) werknemers aan bedrijven in
Meierijstad en de regio te binden en ervoor te zorgen
dat ze naar onze gemeente en onze regio verhuizen.
Ook promoot het Inpat Center onze gemeente op de
website, in nieuwsbrieven en op social media. Het
Inpat Center heeft een partnership met negen
(inter)nationale bedrijven in Meierijstad. De gemeente
Meierijstad heeft zich in 2018 aangesloten. Gevraagd
werd om een jaarlijkse bijdrage van €7.500,-- voor
2018-2019-2020. Het college heeft in 2018 en 2019 de
gevraagde bijdrage geleverd. Omdat de resultaten van
het Inpat Center niet optimaal waren – 21
bemiddelingen naar de regio in het eerste jaar - is in
2019 besloten de financiering voor 2020 af te laten
hangen van de progressie die het Inppat Center maakt.

Lijst Blanco

1. Er wordt aangegeven dat we initiatieven op het gebied van kleinschalige
bedrijvigheid en startende ondernemers ondersteunen. Op welke manier
wordt dit precies gedaan?

We zijn volwaardig partner binnen het Startersnetwerk
Meierijstad. Samen met Rabobank en POM
ondersteunen we onze startende ondernemers van
Startersnetwerk Meierijstad met een startersloket waar
zij hun vragen kunnen stellen, met
netwerkbijeenkomsten en seminars, door het
aanbieden van coaching trajecten etc. We doen dit niet
enkel door financieel bij te dragen maar ook door één
van onze accountmanagers actief in te zetten voor
starters.
Daarnaast nemen we als gemeente deel aan het
project VOLOP Meierijstad, dat vanuit de provincie
Noord-Brabant wordt gesubsidieerd en gericht is op het
matchen van vraag en aanbod van lokale initiatieven
(starters, maatschappelijk, kleine bedrijvigheid) en
leegstaand vastgoed in onze centra.

Programma 4 Onderwijs – pag. 36
Fractie

Vragen

Antwoorden

HIER

1. Nu wordt gesteld dat er 5 noodlokalen tijdelijk worden gezet voor opvang
van kinderen. Konden deze kinderen niet opgevangen worden bij
bestaande scholen in de buurt?

Natuurlijk is gekeken naar de mogelijkheid van
inwoning/medegebruik op andere scholen.
Uitgangspunt daarbij is dat deze scholen conform de
onderwijshuisvestingsverordening binnen een
loopafstand van 2 km van de school in Nijnsel gelegen
moet zijn. En daarvan is geen sprake.
Overigens is er geen enkele school in Sint Oedenrode
die voldoende leegstand heeft om 5 groepen van
basisschool Sint Antonius van Padua op te kunnen
vangen. Verdeling van deze groepen over 2 à 3
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2. Hoe kan het zo zijn dat je een voorbereidingsbedrag van 210.000 niet is
meegenomen in de begroting van 2020?
Lokaal
Meierijstad

1. De indicatoren binnen dit programma laten een verslechtering zien ten
opzichte van 2018. De verslechtering voor Meierijstad is zelf groter dan de
achteruitgang van referentiegemeenten. Wat is de oorzaak van de
verslechtering? Waarom is de verslechtering in Meierijstad groter dan in
referentiegemeenten?

locaties is vanuit organisatorisch en onderwijskundig
oogpunt niet gewenst (is vraag die eigenlijk bij 1e
BERAP 2020 hoort).
Abusievelijk is dit voorbereidingskrediet niet in de
begroting 2020 meegenomen (is vraag die eigenlijk bij
1e BERAP 2020 hoort).
Het aantal absolute/relatieve verzuimmeldingen kan
altijd wat fluctueren. Dat is ook te zien in deze cijfers.
Het gaat om een zeer lichte stijging. Een vast omlijnde
verklaring is niet te geven. Belangrijk om te vermelden
is dat verklaringen ook positief kunnen zijn.
Dat scholen meer melden kan ook betekenen dat zij
meer zijn gaan doen aan verzuimbegeleiding. Hierop is
namelijk veel geïnvesteerd in onze regio.
Interessanter is de vraag wat er wordt gedaan met de
verzuimmeldingen die binnen komen bij het Regionaal
Bureau Leerplicht.
Deze worden allen proactief opgepakt. Voor meer
informatie daarover verwijzen we naar het
leerplichtjaarverslag 2018-2019 dat via een RIB is
aangeboden aan uw raad (zaaknummer 1948297819).
Dit jaarverslag bevat ook de meest actuele cijfers. De
cijfers van waarstaatjegemeente zijn van een jaar
eerder.
Wat betreft het aantal VSV’ers, daar is een lichte
stijging te zien. Mogelijk speelt daar de aantrekkende
arbeidsmarkt een rol in. We scoren met het lage
percentage in de top van Nederland.
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Hart

1. Blz. 36: Wanneer wordt het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
aangeboden aan de gemeenteraad?

2. Blz. 37: De rapportage over de mogelijkheden om beroepsonderwijs naar
Meierijstad te halen is in het eerste kwartaal 2020 afgerond. Wordt deze
aangeboden aan de gemeenteraad?

Lijst Blanco

1. Er is in het eerste kwartaal een verkenning, samen met ondernemers en
onderwijs in Meierijstad en omgeving naar de mogelijkheden om (delen
van) bepaalde (beroeps)opleidingen op MBO-niveau en HBO-niveau naar
Meierijstad te halen. De rapportage wordt in het eerste kwartaal van 2020
opgeleverd. Wat zijn hiervan de resultaten?

De voortgang in het IHP-proces heeft als gevolg van
Corona enige vertraging opgelopen. Het streven was
om het IHP in december 2020 aan de raad aan te
bieden; dit wordt nu doorgeschoven naar het eerste
kwartaal van 2021.
De oplevering van de verkennende rapportage heeft,
anders dan verwacht eind 2019, nog niet
plaatsgevonden. De corona-crisis heeft helaas
gevolgen gehad voor de voortgang. De verkennende
interviews met vertegenwoordigers van de 3 O’s zijn
afgerond. De informatie hieruit wordt momenteel
verwerkt. Verwacht wordt dat de verkennende
rapportage rond de zomer zal zijn afgerond.
Vervolgens wordt deze besproken in het 3 Osamenwerkingsplatform en hierna zal de definitieve
rapportage in het vierde kwartaal aan college en
gemeenteraad worden aangeboden.
Zie beantwoording vraag 2 hiervoor bij Hart

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie – pag. 40
Fractie

Vragen

Antwoorden

HIER

1. Enkele (welke) sportprojecten zijn nog niet ten uitvoer gebracht.
Samenwerking sportraad en JOGG worden niet genoemd, wat is daarvan
de reden

Voor de uitvoering van de sportnota is een
uitvoeringsplan gemaakt dat is besproken met de
Sportraad. Naast de grote projecten (zwembaden,
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2. Extra subsidie Blauwe Kei, commercieel theater, in hoeverre hebben
lokale verenigingen baat van de Blauwe Kei en maken gebruik van deze
locatie

Lokaal
Meierijstad

1. Wat is het financieel resultaat als gevolg van de omvorming van het niet
meer vrijgesteld zijn BTW van sport naar de Regeling Specifieke Uitkering
Stimulering Sport?

Zaaknummer 1948323366

Pagina 18 van 39

datum 15-06-2020

Omnipark Erp en vervangingsinvesteringen) zijn in de
sportnota diverse actielijnen opgenomen. Deze worden
in afstemming met de Sportraad als vanzelfsprekende
samenwerkingspartner gefaseerd uitgevoerd over de
planperiode van de sportnota. Dit geldt even zozeer
voor thema’s die JOGG betreffen.
Theater de Blauwe Kei is een voorziening in
Meierijstad dat een programma heeft dat is gebaseerd
op de lokale behoefte. In 2019 hebben 75.860
personen DBK bezocht, waarvan bijna 20.000
bezoekers gerekend kunnen worden tot de sociaalculturele activiteiten/programma. De extra subsidie
heeft ertoe geleid dat meer verenigingen en
organisaties via DBK hun programma kunnen
uitvoeren. Een voorbeeld is het Brabants Muziek
Theater dat nu niet alleen de amateurvoorstelling voor
de jeugd, maar ook de grote musical door volwassenen
kan uitvoeren.
In 2019 hebben we een aanvraag gedaan voor deze
SPUK-regeling. De aanvraag is gedaan voor een
bedrag van € 600.510.
Op basis van alle landelijke aanvragen is echter 87,1%
van dit bedrag toegekend en ontvangen, zijnde €
490.616.
Dit betekent een nadeel van € 109.000 ten opzichte
van de ingediende aanvraag.
De SPUK-uitkering voor 2019 moet uiterlijk 15 juli 2020
worden verantwoord. De verantwoording van deze
uitkering is onderdeel van de gemeentelijke
verantwoording volgens de SiSa-methode.

Hart

1. Blz. 41: Wat is het resultaat van het onderzoek naar kunstgras op het
PWA Sportpark in Veghel? Als het resultaat aanleg van kunstgras
aannemelijk maakt: wanneer staat dat te gebeuren?

2. Blz. 41: Welke verenigingen hebben gebruik gemaakt van de subsidie om
voorstellingen te houden?

3. Blz. 41: Zijn en of worden toneelvereniging geïnformeerd over de
subsidiemogelijkheid? Zo ja, hoe?
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Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 is
verantwoording afgelegd over de in de aanvraag
meegenomen uitgaven. Het ministerie gaat aan de
hand van deze verantwoording de definitieve
beschikking opstellen en vindt bij elke gemeente de
vaststelling plaats. Het percentage zou dan nog
kunnen worden aangepast.
Op het PWA sportpark ligt nog het oude korfbalveld
van KV de Kangeroe. Inmiddels is onderzocht hoe dat
veld en de directe omgeving in ervan omgebouwd
kunnen worden tot een natuurgrasveld. In combinatie
met het halve natuurgrasveld dat achter het huidige
korfbalveld ligt kan een volwaardig verlicht natuurgras
trainingsveld worden gerealiseerd voor Blauw Geel’38.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat onder het
kunstgrasveld en directe omgeving ooit sintels zijn
aangebracht. Hierdoor moet veel meer worden
afgegraven en afgevoerd en weer moet worden
aangebracht dan was voorzien, hetgeen aanzienlijk
kostenverhogend werkt. Na realisatie wordt de huur
voor het van Laco gehuurde voetbalveld opgezegd.
Een en ander is gecommuniceerd met Blauw Geel’38.
In 2019 hebben de volgende toneel- en
theaterverenigingen gebruik gemaakt van de
subsidieregeling:
- Brabants Muziek Theater (jeugd)
- Boschwegse Toneelgroep
- ’t Roois Theater (jeugd en volwassen)
- Theatergroep Wildeman
- Theater Meij
- Stichting Het Groote Hoofd
De toneelverenigingen zijn betrokken geweest bij de
samenstelling van de Nadere regels voor het
subsidiëren van toneel- en theaterverenigingen in het
kader van de harmonisaties van de subsidies voor

4. Blz. 41: Kunt u een tussentijdse rapportage geven over de voortgang met
betrekking tot een centrale turnvoorziening?

5. Blz. 41: Wat is de uitkomst van het uitgevoerde onderzoek naar een
revolverend investeringsfonds met betrekking tot duurzaamheid?

PvdA

1. Pagina 41, onderdeel 5.2. De mogelijkheden rondom het bouwen van een
kunstgras-korfbalveld bij het PWA-sportpark Veghel zijn onderzocht. Maar
het veld is nog niet gerealiseerd. Hoe zijn de kosten voor de aanleg van
dit veld begroot? Of zijn dat kosten waarvoor op een later moment nog
dekking moet worden gezocht (met het risico dat er geen dekking is)?
2. Pagina 41, onderdeel 5.2. De mogelijkheid van een revolverend
investeringsfonds duurzaamheid is onderzocht. Wat zijn de resultaten van
dat onderzoek?
3. Pagina 41, onderdeel 5.2. De mogelijkheden rondom het bouwen van een
centrale turnvoorziening zijn onderzocht. Maar de voorziening is nog niet
gerealiseerd. Hoe zijn de kosten voor de aanleg van deze voorziening
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Meierijstad. De subsidiemogelijkheden zijn
gepubliceerd op de website van de gemeente.
Voor de centrale turnvoorziening was het erg moeilijk
om een geschikte locatie te vinden. Hierdoor is
vertraging in de realisatie opgelopen. Het combineren
met de in voorbereiding zijnde MFA de Groene Long in
Sint-Oedenrode is als enige realistische locatie
overgebleven. Het doel is om in het raadsvoorstel
waarin een uitvoeringskrediet wordt gevraagd voor
MFA de Groene Long de centrale turnnvoorziening
mee te nemen. De turnverenigingen zijn hiervan op de
hoogte.
Het doel van het revolverende investeringsfonds is om
vereniging die over onvoldoende liquide middelen
beschikken in staat te stellen om met BOSA-subsidie
verduurzamingsmaatregelen te realiseren. In de
bestuurlijke overleggen met de
buitensportverenigingen zijn en worden de
verenigingen nog steeds geattendeerd op de
mogelijkheden van het revolverende investeringsfonds.
Tot op heden is er echter nog geen gebruik van
gemaakt.
Zie beantwoording vraag 1 van Hart.

Zie beantwoording vraag 5 Hart.

Zie beantwoording vraag 4 van Hart.

begroot? Of zijn dat kosten waarvoor op een later moment nog dekking
moet worden gezocht (met het risico dat er geen dekking is)?
4. Pagina 41, onderdeel 5.5. Is er een handzaam en toegankelijk overzicht
(voor burgers en belangstellenden) van de kunstwerken in de openbare
ruimte en hun locaties in de gemeente Meierijstad?

Er wordt een website en kunstapp ontwikkeld waarin
alle kunstwerken in de openbare buitenruimte van
Meierijstad worden uitgebreid beschreven. Hieraan
worden wandel- en fietsroutes gekoppeld. Ook wordt
hiervoor op termijn een educatief programma
ontwikkeld.

Programma 6 Sociaal domein – pag. 44
Fractie

Vragen

Antwoorden

HIER

1. Was is de reden dat zowel budget voor laaggeletterdheid als middelen
voor taalondersteuning statushouders niet volledig wordt benut

Er wordt vanuit de gemeente stevig ingezet op
deelname aan taaltrajecten. In 2019 is het aantal
taaltrajecten ten aanzien van 2018 met ongeveer 44%
gestegen.

2. Wat was de vraag naar pleeggezinnen en hoeveel plaatsingen zijn
gerealiseerd
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De taaltrajecten voor laaggeletterden en statushouders
worden betaald uit het regionaal volwasseneducatie
budget. De verwachting is dat de stijging in 2020 zich
zal voortzetten en deze kosten niet volledig gedekt
kunnen worden uit het regionaal volwasseneducatie
budget. De overgebleven middelen van 2019 willen we
hiervoor inzetten.
De regionale transformatieplannen werken aan het
realiseren van meer plaatsen in pleeggezinnen. Het
aantal plaatsingen voor Meierijstad is op peildatum
december 2019 gestegen naar 56 ten opzichte van 41
plaatsingen in december 2018.

PvdA

1. Pagina 44. Het aantal werkloze jongeren is verdubbeld. Ondanks dat het
relatieve aantal banen in Meierijstad fors is toegenomen. Wat zijn de
oorzaken van die grotere werkloosheid onder jongeren?

De instroom van jongeren in de bijstand is altijd hoger
dan bij ouderen, maar de economische tegenwind
versterkt dit patroon. Mensen onder de 35 jaar hebben
vaker flexibele contracten en geen of weinig WWrechten opgebouwd. Zodra het weer economisch beter
gaat, komen deze mensen ook als eerste weer aan het
werk.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu – pag. 49
Fractie

Vragen

Antwoorden

HIER

1. Op blz 52 wordt het revolverend duurzaamheidsfonds genoemd. Hoeveel
wordt hier gebruik van gemaakt? Moet dit nog extra onder de aandacht
worden gebracht of aangepast?

Aan het revolverend duurzaamheidsfonds wordt
invulling gegeven door middel van de
Stimuleringslening Duurzaamheid Meierijstad. In het
rapport "Duurzaamheidsvisie Meierijstad - Voortgang
uitvoeringsprogramma 2019" is het volgende hierover
gerapporteerd: "Sinds medio 2019 kunnen inwoners bij
de gemeente geld lenen voor verduurzaming
woningen. In 2019 is ruim 160.000 euro uitgeleend".
Nog niet alle financiële ruimte is benut, waardoor we
de komende jaren meer aandacht zullen geven aan de
Stimuleringslening Duurzaamheid Meierijstad.
Voorstel tot antwoord: De coronacrisis brak pas in
2020 uit. De jaarrekening 2019 gaat daar uiteraard niet
op in. En het opstellen van de jaarrekening 2019 heeft
grotendeels plaatsgevonden toen de coronacrisis pas
net was begonnen. De gevolgen van de crisis waren
toen nog niet inzichtelijk. De gemeenteraad wordt

2. Er wordt niets gezegd over het onderzoek en de eventuele verbinding van
onze luchtkwaliteit en het hoge aantal coronaslachtoffers? Zijn daar
kosten aan verbonden
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3. Naar verwachting zal er een cultuuromslag komen met onze gezondheid
en manier van leven. Wat betekend dit voor Meierijstad? Zie landelijke
signalen

PvdA

1. 7.2 Wat is er bereikt tot nu toe met operatie steenbreek?
a. Hoe groot is het oppervlak, dat is afgekoppeld?
b. Hoe veel percelen zijn gewijzigd?
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binnenkort via de raadsinformatiebrief geïnformeerd
over onderzoeken rond luchtkwaliteit en coronacrisis.
Voorstel tot antwoord: het is inderdaad nu nog
belangrijker om aan lichamelijke activiteit te doen. Door
lichamelijk voldoende actief te zijn, wordt het
afweersysteem verhoogd en dat versterkt de
weerstand. En daarmee een grotere kans om infecties/
virussen de baas te blijven. Preventie krijgt nu en de
komende jaren nog veel meer aandacht is de
verwachting. Het is echter nu nog te vroeg om aan te
geven wat de gevolgen hiervan zijn door de
coronacrisis. Als gemeente proberen we wel steeds
meer in te zetten op preventie. Deze crisis zien we ook
als kans om daar de aandacht nog meer op te
vestigen. Daarnaast is het begrip positieve gezondheid
het uitgangspunt in ons huidige gezondheidsbeleid.
Daarbij ligt de nadruk op een bredere kijk van
gezondheid, in plaats van alleen naar wat de fysieke
klachten zijn: hoe om te gaan met fysieke, emotionele
en sociale uitdagingen in het leven. Juist in deze tijden
is dat belangrijk. Richting het opstellen van het
uitvoeringsplan gezondheid 2021 en de start (voorjaar
2021) van het opstellen gezondheidsbeleid in 2022
krijgen preventie en positieve gezondheid een grote
betekenis. Ook krijgen in deze crisis nieuw opgezette
interventies gericht op eenzaamheid die een succes
zijn geweest een plek
1.a Het afgekoppelde oppervlak vanuit operatie
steenbreek is niet bekend. De actie geeft korting op
regentonnen welke particulieren zelf instaleren.

In 2018 zijn 189 regentonnen tijdens deze actie
aangeschaft. In 2019 zijn er maar liefst 227
regentonnen aangeschaft. Op dit gebied zijn we
koploper van de partijen die hier aan meedoen.
1.b Door bovenstaande is niet inzichtelijk hoeveel
percelen gewijzigd zijn vanuit operatie steenbreek.
Bij aanvang van het project is gekozen om niet te
monitoren op oppervlakte verharding vanwege de
kosten.

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing – pag. 54
Fractie

Vragen

Antwoorden

HIER

1. Natuurtuin Bunders zal van de provincie geen subsidie krijgen. Wat
betekent dit concreet

Het feit dat door de provincie geen subsidie is
toegekend voor het nieuwbouwproject betekent dat
geen ‘icoonvariant’ kan worden gerealiseerd op het
gebied van duurzaamheid. Op basis van het huidige
budget kan wel een ‘plusvariant’ op het gebied van
duurzaamheid worden gerealiseerd. Hierbij wordt
bijvoorbeeld gekozen voor een elektrische
luchtwarmtepomp in plaats van een aardwarmtepomp.
Het huidige ontwerp voldoet hiermee nog steeds aan
de moderne eisen op het gebied van duurzaamheid
(energiezuinig en aardgasvrij).
Meierijstad kende een kleine achterstand in de
huisvesting van arbeidsmigranten, hier bent u …. Over
geïnformeerd. Vanwege de coronacrisis in de
toewijzing een tijdje stil komen te liggen in de gehele

2. Volkshuisvesting arbeidsmigranten. In 2019 is daar een raadsbesluit over
genomen. Wat is de status. Wat is de stand van zaken omtrent
statushouders en huisvesting
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regio en dus ook in Meierijstad. Het hoger aantal
mutaties (verhuizingen/huuropzeggingen) in de sociale
huursector biedt kansen om statushouders passend te
huisvesten.

Lokaal
Meierijstad

1. De indicatoren laten een daling van het aantal nieuw gebouwde huizen
per 1.000 woningen zien (van 12,4 in 2018 naar 10,4 in 2019). Hoe is
deze daling te verklaren?

Sinds het raadsbesluit over de nota arbeidsmigranten
zetten we als gemeente in op de toevoeging van circa
2000 tot 2500 bedden. Daarnaast handhaven we op
locaties waar de huisvesting niet in orde is. Over de
exacte gegevens (aantal toegevoegde legale bedden
en illegale bedden) wordt u op een later tijdstip
geïnformeerd.
De realisatie van nieuwbouwwoningen in 2019 was van
aantal zaken afhankelijk. De voorbereidingstijd om te
komen van initiatief tot realisatie van
nieuwbouwwoningen duurt een paar jaar. Er moet een
omgevingsdialoog gevoerd worden, onderzoeken
uitgevoerd worden, een planologische procedure
doorlopen worden, een omgevingsvergunning
aangevraagd worden, de woningen moeten verkocht
worden en dan pas wordt er gebouwd. De
planvoorbereiding van de woningen die in 2018 en
2019 zijn opgeleverd, startte dus jaren geleden.
De realisatie van woningbouw is dus afhankelijk van
het aantal woningbouwprojecten dat wordt ingediend
(al dan niet door marktpartijen), de voortgang van de
planologische procedures die hier bij horen, de
beschikbare (bouw)grond, de mate waarin het
woningbouwprogramma van een plan aansluit op de
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PvdA

1. In de tabel staat de indicator ‘nieuw gebouwde woningen, per 1.000
woningen’. Kunt u toelichten wat deze indicator precies zegt over de stand
van zaken van de woningbouw?

woonvisie, maar bijvoorbeeld ook van de
omstandigheden in de bouw: kosten, beschikbaarheid
van personeel en materiaal, planning en
ontwikkelingen als PFAS. De factoren samen leiden
ertoe dat de realisatie van woningen per jaar kan
verschillen.
Deze indicator geeft inzicht in het aantal nieuw
gebouwde woningen in een jaar ten opzichte van
andere jaren.
Om regie te voeren op de woningbouw is het zaak om
zowel kwantitatief (hoeveel woningen worden
toegevoegd) als kwalitatief (welke prijssegment en
welke doelgroep) te sturen in de woningbouwplannen,
zodat de plancapaciteit en de reeds gerealiseerde
woningen in lijn zijn met de behoefteraming.

Financiële informatie programmaplan – pag. 59

Vennootschapsbelasting – pag. 63
Fractie

Vragen

Antwoorden

Lokaal
Meierijstad

1. Waarom is er begrotingstechnisch geen bedrag opgenomen voor af te
dragen Vennootschapsbelasting?

Lijst Blanco

1. Er wordt aangegeven dat er nog geen overeenstemming is bereikt met de
belastingdienst over de fiscale uitgangspunten. De eerdere aangiften
kunnen op basis van de gesprekken nog worden bijgesteld. Is hierdoor te

Momenteel worden nog gesprekken gevoerd met de
belastingdienst om te komen tot definitieve afspraken.
Naar verwachting is het bedrag van € 647.467 dat in
de jaarrekening is opgenomen afdoende om deze last
de komende jaren te bekostigen.
De omvang van de Vpb-last is onder andere
afhankelijk van de al dan niet te sluiten overeenkomst,
maar ook door de marktontwikkeling en doorlooptijd
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verwachten dat als er een overeenkomst wordt bereikt dat we hierop nog
een positief resultaat in de toekomst kunnen verwachten?

van een aantal grondexploitaties. Een positief resultaat
over de looptijd van de verschillende grondexploitaties
(minder Vpb-last dan de opgenomen € 647.467) is
realistisch gezien niet te verwachten.

Onvoorzien – pag. 64
Fractie

Vragen

Antwoorden

PvdA

1. Onvoorzien waren de kosten voor de nachtelijke controles in het
bestuurscentrum Sint Oedenrode (€ 3.000). Uit de Berap begrepen we dat
die controles in 2020 zijn doorgegaan en betrekking hadden op
foutmeldingen in het alarmsysteem (brandmelding). Waarom heeft het
zolang geduurd voordat hierop is ingegrepen en de kosten voor 2019 en
2020 tot bijna € 5.000 zijn opgelopen?

De aanname dat het foutmeldingen betreft is onjuist en
de kosten zijn circa € 3.850,-- excl. btw (€ 4.658,-- incl.
btw).
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Eind 2019 is er geconstateerd dat de
BrandMeldInstallatie (BMI) niet deugdelijk werkte en
buiten werking werd gesteld c.q. werd afgekeurd.
Er is toen besloten om het gehele systeem te gaan
vervangen.
Op last van het bestuur (College) is besloten om
overdag brandwachten in te zetten en om elke nacht
een beveiligingsbedrijf een controleronde te laten lopen
totdat het nieuwe systeem operationeel is. Dit heeft
plaatsgevonden vanaf november 2019 tot 1 week na
de oplevering van het nieuwe systeem op 07 februari
2020. De materialen/benodigdheden voor de nieuwe
installatie zijn met spoed besteld en geleverd, het werk
is door de installateur (onze raamcontractant) met
voorrang ingepland zodat de installatiewerkzaamheden
al zijn gestart in januari 2020 en zijn opgeleverd op 7
februari 2020.

Paragrafen – pag. 65

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing – pag. 69
Fractie

Vragen

Antwoorden

CDA

1. De netto schuldquote is flink gedaald t.o.v. 2018. Een hoger
solvabiliteitsratio zou dan het logisch gevolg zijn lijkt me. Waarom is de
solvabiliteitsratio t.o.v. 2018 gedaald?

De netto schuldquote drukt de verhouding uit tussen
schulden + vorderingen (teller) en totaal van de baten
(noemer). Dit kengetal is gedaald doordat schulden +
vorderingen zijn afgenomen en baten gestegen. De
netto schuldquote zegt iets over de ruimte die er is om
te lenen.
De solvabiliteitsratio drukt de verhouding uit tussen het
eigen vermogen (EV) en het balanstotaal. De
solvabiliteit zegt dan iets over welk deel van alle
bezittingen wordt gevormd door EV.
De solvabiliteitsratio is lager t.o.v. 2018 omdat het EV
is gedaald. Dit komt vooral doordat met het vaststellen
van beheerplan onderhoud gebouwen voor Meierijstad
het weer mogelijk is een voorziening onderhoud
gebouwen te vormen (= vreemd vermogen). Het saldo
van de tijdelijke bestemmingsreserve onderhoud
gebouwen is daarom overgeboekt naar de
voorziening.
In de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing is
inderdaad bepaald dat vanaf een ratio van 1,4,
middelen in de algemene reserve vrij besteedbaar
gestort kunnen worden. Het zou hier dan gaan om
ongeveer € 0,5 mln. Wij hebben gemeend dit voor dit
jaar niet te doen gelet op de onduidelijkheid van de

2. Omdat we een ratio van 1.4 bereikt hebben worden de gelden voor "de
algemene risicoreserve" toegevoegd aan “de algemene reserve vrij
besteedbaar” Met het oog op de (waarschijnlijke) toekomstige
tegenvallers, is het niet beter om deze bij de algemene risicoreserve te
laten?
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3. Hoe komt het dat het solvabiliteitsratio zou fluctueert? Het verschil tussen
begroot en gerealiseerd is groot. Waarom werd een ratio van 28%
begroot?

Lijst Blanco

1. Een van de risico’s is investering wijkuitvoeringsplannen transitievisie
warmte. Wat wordt hier precies mee bedoeld en waardoor is dit een risico?

PvdA

1. Pagina 71, onderdeel ‘gevolgen coronavirus’. In de tekst is alleen iets
opgenomen over de gevolgen voor Meierijstad (burgers, ZZP-ers,
bedrijven etc.). Er staat niks is over eventuele kosten voor de ambtelijke
organisatie (mogelijkheden thuiswerken, aanpassingen werkplek en
gebouw etc.). Wat zijn daar de verwachtingen van?
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financiële effecten als gevolg van de Corona crisis.
Deze onduidelijkheid is ook nog niet vertaald in een
risicobedrag.
Dit komt door het verschil tussen begrote en het
gerealiseerde eigen vermogen. Bij de begroting
(zomer 2018) was uitgegaan van een eigen vermogen
per 31-12-2019 van afgerond 114 miljoen euro. Bij de
jaarrekening 2018 is het eigen vermogen echter
gestegen naar afgerond 144 miljoen euro. Dit
veroorzaakt o.a. fluctuaties in de solvabiliteitsratio.
Uiterlijk in 2021 moet de raad conform Rijksbeleid een
Transitievisie Warmte vaststellen. Deze visie geeft
inzicht in hoe en wanneer de bestaande wijken in onze
gemeente van het aardgas af gaan. Per wijk wordt ook
een wijkuitvoeringsplan gemaakt, met daarin de
detailuitwerking van deze opgave. Na het maken van
een wijkuitvoeringsprogramma volgt pas de
daadwerkelijke uitvoering, die mogelijk gepaard gaat
met de nodige investeringen in o.a. infrastructuur,
openbare ruimte en op woningniveau. Dit vormt een
risico aangezien er nog veel onzekerheden zijn met
betrekking tot de kosten. Daarnaast kunnen we nog
niet goed inschatten welke bijdragen we van andere
overheden kunnen verwachten.
De financiële gevolgen voor de ambtelijke organisatie
zijn nog niet volledig in beeld. Tot nu toe zijn de kosten
beperkt gebleven. We registeren alle extra kosten in
onze boekhouding zodat we eind dit jaar hier wel over
kunnen rapporteren.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen – pag. 74
Fractie

Vragen

Antwoorden

CDA

1. Er is een compensatieopgave voor de CO2 uitstoot nodig van 2,3 miljoen
kg CO2. Is er al zicht op welke wijze deze compensatie gerealiseerd gaat
worden?

PvdA

1. Pagina 78, openbaar groen. Om budgettaire redenen zijn de
kwaliteitseisen naar beneden bijgesteld voor dagelijks beheer en
onderhoud. Dit zou met name effect hebben gehad op het beeld van
onkruid en gazons. Kunt u een nadere toelichting geven op het
kwaliteitsniveau dat nu wordt gerealiseerd? Wat merken burgers van
Meierijstad van dit lagere kwaliteitsniveau concreet?

Wanneer alle verduurzamingsmaatregelen worden
uitgevoerd volgens het DMOP inclusief de additioneel
geïnstalleerde zonnepanelen en collectoren dan moet
er inderdaad nog 2,3 miljoen kg CO2-uitstoot worden
gecompenseerd. De compensatie van deze resterende
2,3 miljoen kg. CO2-uitstoot kan op verschillende
manieren worden gerealiseerd.
De compensatiemaatregelen gaan gepaard met hoge
investeringen.
De voormalige gemeenten hadden ieder hun eigen
kwaliteitsniveaus voor verschillende aspecten van het
onderhoud. Dat is nu geharmoniseerd vanuit gelijke
uitgangspunten. Of burgers er veel of weinig van
merken ligt aan de locatie en welk aspect van het
onderhoud het betreft. Soms wordt het onderhoud
beter, soms blijft het gelijk en soms wordt het minder.
Een paar voorbeelden van verschillen zijn:
Onderhoud van gazons en onkruidbeheer in
beplantingen in woonwijken en bedrijventerreinen blijft
in het gebied van de voormalige gemeente Schijndel
gelijk en is in de andere gebieden nu een niveau lager
dan voorheen.
Het onderhoud van sloten wordt in het buitengebied
van Sint-Oedenrode in algemene zin beter maar in het
buitengebied van de voormalige gemeente Veghel
worden de inspanningen van de gemeente minder
groot.
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Het maairegime van wegbermen was heel divers en is
nu geharmoniseerd. Op sommige plekken maaien we
minder vaak en op sommige plekken maaien we vaker
dan voorheen. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn
verkeersveiligheid en biodiversiteit.

Paragraaf Bedrijfsvoering – pag. 86
Fractie

Vragen

Antwoorden

PvdA

1. Pagina 87, paragraaf ‘Gegevensbescherming’. Hier wordt melding
gemaakt van het afhandelen van datalekmeldingen en verzoeken van
betrokkenen. Hoeveel en welke datalekmeldingen zijn gedaan en hoeveel
verzoeken van betrokkenen zijn binnen gekomen?

In 2019 hebben we 1 verzoek tot inzage volgens de
AVG gehad. Het betrof een verzoek tot inzage in een
rapportage van de sociale recherche. Daarnaast
hebben we 34 meldingen van datalekken gehad. Alle
meldingen van datalekken zijn besproken met de
onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming
(FG) en beoordeeld op impact en risico. Op basis van
deze bespreking zijn er 7 meldingen als ongegrond
beoordeeld. De overgebleven meldingen zijn zeer
divers van aard en hadden voor het merendeel een
beperkte impact en risico. Met alle meldingen, gegrond
of ongegrond en ongeacht de impact en risico, wordt
een zeer zorgvuldig proces doorlopen. Het proces
wordt afgestemd met de FG en betrokkenen worden
direct geïnformeerd over de aanpak en de afwikkeling.
Verder wordt bij alle meldingen onderzocht of
organisatorische aanpassingen nodig zijn om
soortgelijke meldingen in de toekomst te voorkomen.
Voor zover dit aan de orde was, zijn de aanpassingen
ook doorgevoerd.
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Paragraaf Grondbeleid – pag. 112
Fractie

Vragen

Antwoorden

Lijst Blanco

1. De grootste risico’s doen zich voor binnen Veghels buiten en De
Kempkens (Foodpark). Er wordt aangegeven dat mede afhankelijk van de
provinciale woningbouwprogrammering in 2020 en de werkelijke realisaties
van woningbouwlocaties in Veghel kan dit een negatieve invloed hebben
op nog te bestemmen gedeelte van Veghels Buiten. Wat wordt hier
bedoeld met de werkelijke realisatie van woningbouwlocaties? Als er
ergens anders meer woningen worden gerealiseerd heeft dit dan negatieve
effecten op Veghels Buiten?

Het is een combinatie van factoren, zijnde de omvang
van de provinciale woningbouwprogrammering en de
plancapaciteit. Als op andere locaties voorzien wordt in
de woningbouwprogrammering dan kan bij het wijzigen
van de bestemming mogelijk niet meer voldaan
worden aan de ladder van duurzame verstedelijking.

Toelichting op het overzicht van baten en lasten – pag. 123

Onderwijs – pag. 131
Fractie

Vragen

Antwoorden

Hart

1. Blz. 132: Wat is de reden dat niet alle OAB-gelden in 2019 niet zijn benut?

In december 2019 is de Lokaal Educatieve Agenda
Meierijstad (LEA) vastgesteld met daarbij een nadere
regeling voor onderwijsachterstanden.
In deze nadere regeling zijn de tot nu toe bekende en
structurele subsidies opgenomen, die we betalen
vanuit de middelen voor onderwijsachterstanden.
De middelen die we vanuit de Rijksoverheid krijgen,
zijn onder andere ook al gebaseerd op de
urenuitbreiding VVE, die per 1 augustus 2020
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2. Blz. 132: Is er een plan om de zogeheten OAB-gelden in 2020 alsnog in te
zetten?

gerealiseerd moet zijn (van 10 naar 16 uur VVE per
week).
In de LEA zijn daarnaast diverse overige acties
opgenomen waarbij financiële ondersteuning nodig is.
Niet al deze acties zijn al in uitvoering. De vrije
budgetruimte binnen het OAB budget kan hiervoor
ingezet worden.
Met de acties uit de LEA gaat het budget voor OAB
nagenoeg op.
Het restant van 2019 kan meegenomen worden zodat
we ook incidenteel bepaalde interventies kunnen doen.
Met de uitvoering van de acties in de LEA gaan de
OAB gelden 2020 nagenoeg op en wordt er
gedeeltelijk ook aanspraak gemaakt op de gelden
2019. Vanuit de Rijksoverheid is het mogelijk om een
gedeelte van de OAB middelen mee te nemen naar
een nieuw jaar. Hierdoor hebben we ook wat
budgetruimte om incidenteel middelen in te zetten voor
pilots of onvoorziene uitgaven in het kader van
onderwijsachterstanden.

Incidentele baten en lasten – pag. 142
Fractie

Vragen

Antwoorden

CDA

1. Wat zijn ambtelijke dienstverbanden? Graag voorbeelden en waarom lopen
deze kosten door als een dergelijk dienstverband beëindigt wordt?

Ambtelijke dienstverbanden zijn aanstellingen (voor
bepaalde of onbetaalde tijd) voor ambtenaren op basis
van de ambtenarenwet. Per 1 januari 2020 zijn er
geen ambtelijke dienstverbanden meer als gevolg van
de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. Op
dat moment zijn alle ambtelijke aanstellingen omgezet
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naar dienstverbanden op basis van het burgerlijk
wetboek.
Ambtelijke dienstverbanden zijn aanstellingen (voor
bepaalde of onbetaalde tijd) voor ambtenaren op basis
van de ambtenarenwet. Per 1 januari 2020 zijn er
geen ambtelijke dienstverbanden meer als gevolg van
de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. Op
dat moment zijn alle ambtelijke aanstellingen omgezet
naar dienstverbanden op basis van het burgerlijk
wetboek.
Voorbeelden: Als onze werknemers hebben ambtelijk
dienstverband. Dan kan zijn voor een vooraf
vastgestelde periode (bepaalde tijd) of voor
onbepaalde tijd (dus vast in dienst).
Als een dienstverband eindigt na bepaalde tijd (dus
bijvoorbeeld bij het beëindigen van een jaarcontract)
dan kan de werknemer aanspraak maken op een WWuitkering die wij moeten betalen aan het UWV voor
een bepaald percentage en een bepaalde duur,
afhankelijk per werknemer. Als een werknemer zelf
ontslag neemt is er geen WW-verplichting.
Generatiepact is een regeling voor werknemers vanaf
62 jaar. Als de werknemer wil deelnemen aan de
regeling, gaat hij/zij gaan minder werken, het
pensioenopbouw loopt door en het salaris wordt
verlaagd. Er zijn verschillende varianten. Eén
voorbeeld:
•
De werknemer gaat 80 % werken;
•
En ontvangt een loon alsof hij 90 % werkt;

2. Wat is generatie-pact?
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Lokaal
Meierijstad

1. Welk effect heeft het achterblijven van de uitgaven voor organisatie
ontwikkeling voor de directe dienstverlening?

2. Het budget transformatie opgave jeugd blijft nog steeds achter op planning.
Welke invloed heeft dit overschot en het achterblijven van de transformatie
op de daadwerkelijke uitvoering van de jeugdwet?
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•
De pensioenopbouw gaat door alsof er nog
100 % wordt werkt.
Het geld dat de organisatie bespaart, wordt ingezet om
jongere medewerkers aan te trekken. Zo zijn er 5
jongeren aangenomen in 2018 en 3 jongeren in 2019.
De organisatie zet zich in om deze werknemers door
te laten stromen in de organisatie.
Het budget organisatieontwikkeling wordt ingezet voor
zaken als (begeleiding bij) doorontwikkeling naar
zelforganisatie, de organisatie dag, de eindejaar
bijeenkomst, trainingen, interne communicatie en
begeleiding van ateliers met een ontwikkelopgave
(atelier ontwikkeling). Uiteraard dragen al deze
ontwikkelingen wat bij aan het versterken van de
klantgerichtheid. Maar een heel sterke een op een
relatie met de directe dienstverlening is er niet. De
verbeteringen daar worden vooral opgepakt vanuit het
project “bijzonder persoonlijke dienstverlening”
Het proces om met zorgaanbieders te komen tot
gezamenlijke afspraken en plannen in het kader van
de transformatie opgave heeft door inkoop technische
redenen langer geduurd dan vooraf voorzien.
Inmiddels wordt er door zorgaanbieders uitvoering
gegeven aan de plannen en zien we de eerste
positieve resultaten van de transformatie opgave. De
middelen die zijn doorgeschoven uit eerdere jaren
worden ingezet op de succesvolle interventies. In het
kader hiervan is er bijvoorbeeld extra capaciteit
gerealiseerd bij gezinshuizen en trainingshuizen als
alternatief voor zwaardere verblijfszorg.

3. Hetzelfde geldt voor het Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein.
Daar blijven de uitgaven ook achter op begroting. Welke invloed heeft dit op
de daadwerkelijke innovatieve uitvoering binnen het sociaal domein?
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Preventie en innovatie is één van de ontwikkelopgaven
binnen het sociaal domein. Met onderzoeken,
projecten en interventies werken we aan het
goedkoper, beter en sneller maken van de
dienstverlening binnen het sociaal domein. We
ondersteunen hiermee de transformatieopgave. Deze
opgave is een meerjarige opgave.
We zeten het werkbudget in langs drie lijnen:
1. Ondersteunen en initiëren van projecten van
burgers, organisaties en de gemeente zelf.
De diversiteit aan initiatieven is groot. Het kan gaan
om projecten gericht op preventie en om sociale of
technische innovaties. Denk hierbij aan initiatieven als
JoinUs, Rooi Werkt, Bij Jet, Vroeg er op af en
ontwikkeling van apps.
2. Ontwikkelen van programma’s
We willen programma’s gaan ontwikkelen waarbij we
andere beleidsterreinen inzetten om het sociaal
domein te versterken. Denk hierbij aan sport en
cultuur.
3. Onderzoek naar mogelijkheden voor preventie en
innovatie
Voordat we projecten en programma’s opzetten gaat
vaak onderzoek vooraf. Soms doen we dat zelf en
soms wordt dat uitbesteed.
De komende periode gaan we een en ander verder
uitwerken. De middelen die nog beschikbaar zijn zullen
hiervoor deels worden ingezet. Een ander deel van het
budget willen we flexibel beschikbaar houden om ook
initiatieven van buiten (derden) snel te kunnen blijven
faciliteren.

4. Het budget voor ondersteuningsnetwerk veehouders is heel beperkt
aangesproken. Wat is hiervan de reden? Wat wordt er aan gedaan om de
veehouders te bereiken?

VVD

1. Vrijval voorziening Veghels Buiten en afwaardering complex
grondexploitatie: Bedraagt de omvang van de afwaardering 15.548.000
euro?

Dit budget is bedoeld voor een
incidentele vergroting van de ambtelijke capaciteit
(inhuur). De meeste kosten worden dit jaar gemaakt.
Alle veehouders kunnen een keukentafelgesprek
aanvragen. Inmiddels zijn er al ca. 70 gesprekken
gevoerd. Ook na een dergelijk gesprek wordt een
veehouder geholpen in het verder concretiseren van
het plan. Dit doen we aan de hand van suggesties en
randvoorwaarden. Bedoeling is om in gezamenlijkheid,
rekening houdend met het onlangs vastgesteld
afwegingskader voor vrijkomende agrarische
bebouwing, te komen tot een passende invulling.
Dat is correct. Deze afwaardering, op basis van een
wijziging in boekhoudkundige regels. was eerder al
bekend en hiervoor is een voorziening gevormd bij de
jaarrekening 2016. De afwaardering is uit deze
voorziening bekostigd.

Bijlagen – pag. 186

Bijlage: Kredieten die overgaan naar 2020 – pag. 191
Fractie

Vragen

Antwoorden

Lokaal
Meierijstad
Hart

1. Zie vraag bij samenvatting.

-

1. Blz. 195: Heeft de participatie van bewoners van de Gemondseweg in
Schijndel plaats conform het raadsbesluit ‘Bewoners richten straat in’ uit
2017? Zo nee, hoe dan wel? Wat zijn de resultaten tot op heden?

Op 31 jan 2020 is er overlegd met 11 buurtbewoners
en is door de bewoners een kerngroep geformeerd om
zelf een voorstel te doen voor de herinrichting. Op 7
februari is er een bewonersbrief verstuurd over de
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2. Blz. 195: Wat is de planning met betrekking tot het verwijderen en
vervangen van bomen aan de Gemondseweg in Schijndel?

stand van zaken. Op 15 maart had de kerngroep een
eerste bewonersbijeenkomst gepland die wegens
ziekte is verzet naar 22 maart. Vanwege de Corona is
dit ook niet doorgegaan. We wachten momenteel op
het voorstel. Er is op 14 juni een vervolgbijeenkomst
gepland met de kerngroep
Als we weten hoe de nieuwe inrichting gaat worden
zullen de bomen gekapt worden die niet passen in de
nieuwe situatie. Zie de beantwoording van vraag 1.

Bijlage: Eenmalige budgetten – pag. 204
Fractie

Vragen

Antwoorden

Lokaal
Meierijstad
PvdA

1. Zie vragen bij samenvatting en onderdeel incidentele baten en lasten.

-

1. Hoe kan uit deze lijst eenvoudig het overzicht van eenmalige budgetten van
2019 die zijn overgeheveld naar 2020 worden gehaald?
Wat betekent de afkorting MvM?

Wanneer in de kolom “besluit” het jaartal 2019 is
genoemd zijn dit eenmalige budgetten die voor het
eerst in de begroting 2019 beschikbaar zijn gesteld.
De afkorting MvM betekent Mijlpalen van Meierijstad.
Ja dat klopt. De verzoeken tot overheveling zijn
getoetst aan de afgesproken spelregels met de raad.
 Daadwerkelijke realisatie vindt uiterlijk plaats
in 2020 d.w.z. overheveling kan 1 keer.
 De uitvoering in 2020 past binnen de planning
van het werkatelier.

2. Door de budgetten over te hevelen naar 2020 wordt ervan uitgegaan dat in
2020 de daarbij behorende realisaties (alsnog) plaatsvinden. Klopt dat?
Zo ja, is dat realistisch gezien het feit dat de inzet hiervoor bovenop de voor
2020 begrote werkzaamheden/realisaties komen?

3. Deze overhevelingen vinden jaarlijks plaats en in feite dus een structurele
werkwijze. Nu slepen we jaarlijkse enorme kredieten mee, maar de
uitvoering blijft achter. Is er een andere werkwijze denkbaar, bijvoorbeeld
pas plannen van nieuwe projecten als de oude zijn afgerond?
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Voor wat betreft het overhevelen van budgetten zijn
de wettelijk toegestane methoden opgenomen in de
kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV.
Wij kiezen voor de mogelijkheid om de uitvoering

van de ‘overgehevelde’ activiteiten en bijhorende
lasten ten laste te brengen van de exploitatie in het
nieuwe jaar. Bij het vaststellen van de jaarrekening
van het oude jaar stemt de gemeenteraad in met
het overhevelen van de niet aangewende middelen
naar het nieuwe begrotingsjaar. Vanaf 2020 hebben
we dit opgenomen bij de uitgangspunten van de
begroting.

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld – pag. 218
Fractie

Vragen

Antwoorden

CDA

1. Sportbeleid en activering: Er wordt 100K begroot en slecht 6K gerealiseerd.
Hoe is dit verschil ontstaan?

Onder het taakveld Sportbeleid en activering zijn
verschillende activiteiten vervat waaronder het
invoeren van een revolverend investeringsfonds
duurzaamheid (sport).
Van het dat revolverend fonds is in 2019 geen gebruik
gemaakt door de sportverenigingen en zijn
dientengevolge ook geen inkomsten, begroot in 2019
op € 100.000,-- gerealiseerd. De wel gerealiseerde
opbrengst van € 6.000,-- op het taakveld Sportbeleid
en activering heeft betrekking op een ontvangen
subsidie van de Provincie Noord-Brabant voor Uniek
Sporten.

Zaaknummer 1948323366

Pagina 39 van 39

datum 15-06-2020

