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ACTUELE ONTWIKKELINGEN 2021-2024

Investeren in preventie en innovatie van de zorg - pag. 2
Fractie

Vragen

Antwoorden

Hart

1. Klopt het dat de zorgkosten bij onze gemeente stijgen door landelijk beleid,
het abonnementstarief (zie dashboard sociaal domein) Zo nee, waardoor
dan nog meer?

Dit klopt; de kosten blijven inderdaad stijgen. Wij zien
als gevolg van het abonnementstarief met name een
stijging in de aanvragen voor huishoudelijke hulp en
daarmee een stijging van de kosten. Bij de Wmo
speelt de vergrijzing ook een rol.

Investeren in duurzame inzet van talent - pag. 2
Fractie

Vragen

Antwoorden

Hart

1. Wat bedoelt u met ‘stevig ter hand nemen van de wet inburgering per 2021’

De gemeente krijgt meer regie en meer ruimte om
inburgering integraal en op maat aan te bieden. De
gemeente Meierijstad is ambitieus in het oppakken van
deze taken. Wij kiezen voor een parallelle en integrale
aanpak waarbij zowel 1) huisvesting; 2) taal &
inburgering; 3) maatschappelijke participatie; 4)
onderwijs; 5) werk, inkomen en ondernemerschap; en
6) welzijn en gezondheid centraal staan.

Versterken van de leefbaarheid - pag. 2
Fractie

Vragen

Antwoorden

Hart

1. Hoever staat het met de ontwikkelingen van een nieuw wijkgebouw in aan
de Papaverstraat in Schijndel? Zijn er ontwikkelingen te melden? Zo nee,
waarom niet?

Hart

2. Er zijn, voor wat betreft de positieve beleving van het woon- en leefklimaat,
enkele ietwat negatieve uitzonderingen. Komen er voor die gebieden
specifieke plannen?

Naar verwachting wordt eind juli de
ontwikkelovereenkomst tussen de gemeente en
Woonmeij voor deze locatie ondertekend. Daarin is
ook de realisatie van het wijkgebouw opgenomen.
Daarna zal zo spoedig als mogelijk een
ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld en in
procedure worden gebracht.
In de prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties
en huurdersverenigingen is opgenomen dat voor ten
minste één buurt of wijk waar Woonmeij en één buurt
of wijk waar Area bezit heeft, een gezamenlijk plan van
aanpak wordt uitgewerkt t.a.v. het verbeteren van de
leefbaarheid. Deze gesprekken worden momenteel
gevoerd. De wijkverbeterplannen worden vervolgens in
samenspraak met direct betrokken partijen, waaronder
ook inwoners gemaakt. Dit gaat volgens planning in
2021 lopen.
Daarnaast wordt nader gekeken naar achtergronden
en achterliggende oorzaken bij de informatie die uit de
leefbaarheidsmonitor naar voren komt. Daarvoor
worden komende periode gesprekken gevoerd met
externe partners en gemeentelijke medewerkers, maar
ook met bijv. de wijk- en dorpsraden. Uit die
gesprekken zal ook blijken waar mogelijkheden en
kansen liggen voor samenwerking en vervolgstappen.
Waar het kan worden opvallende uitkomsten uit de
leefbaarheidsmonitor wel meteen meegenomen in het
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lopend beleid of in aanstaande beleidskeuzes, en uitvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vergroten
van de bekendheid van het Buurt Informatie Netwerk
(BIN), wat is opgenomen in het uitvoeringsprogramma
Integrale Veiligheid, en aan verkeersprojecten die de
gemeente steunt in het kader van gedragsverandering
rondom verkeersoverlast bij scholen en in woonwijken.
Het college zal de raad jaarlijks een stand van zaken
toesturen (Q1) op het thema leefbaarheid, met daarin
opgenomen de vervolgacties n.a.v. de
leefbaarheidsmonitor.

Investeren in wonen - pag. 2
Fractie

Vragen

Antwoorden

Hart

1. Wat gaat u daadwerkelijk doen?

Op het gebied van innovatie en vernieuwing,
participeert onze gemeente in een regionaal traject
voor bevordering van Vernieuwende woonvormen, zijn
we in gesprek met diverse partijen om de combinatie
van wonen en zorg op een innovatieve manier vorm te
geven en zullen we daarnaast onderzoek laten
uitvoeren op dit gebied. Voor de tijdelijke woningen zijn
enkele kansrijke locaties in beeld en wordt met de
corporaties gezocht naar manieren om eind 2020 de
eerste tijdelijke woningen op te leveren. We bereiden
beleid voor woningsplitsing voor, zodat we in de
bestaande woningvoorraad invulling kunnen geven
aan de behoefte van starters en senioren. We
faciliteren transformatie van leegstaand
(winkel)vastgoed naar wonen, zodat er ook hier
woningen voor o.a. starters en senioren dichtbij
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voorzieningen bijkomen. Verder worden er binnenkort
twee wijken aangewezen waar we samen met de
woningcorporaties en andere partners plannen willen
afstemmen t.b.v. een extra impuls voor de
leefbaarheid.

Investeren in het openbaar gebied - pag. 3
Fractie

Vragen

Antwoorden

Hart
Hart

1. Wanneer kunnen we de mobiliteitsvisie verwachten?
2. De perceptie van inwoners over de kwaliteit van onderhoud en beheer van
wegen komt zo nu en dan niet overeen met de forse financiële inzet van de
gemeente en de planningen, zoals die door College en raad zijn vastgesteld.
Bent u van plan om aanwonenden van straten waarover de klachten
hardnekkig zijn (met name in Sint-Oedenrode) te betrekken bij het al dan
niet opknappen van straten?

De planning is voor de zomervakantie 2021.
Alle klachten worden gehoord, behandeld en
beantwoord. Waar onderhoud plaatsvindt, wordt dit
tijdig aangekondigd en vindt overleg plaats indien dit
gevolgen heeft voor de aanwonenden.
In geval van reconstructies of het herinrichten van
straten, vindt inspraak plaats met de aanwonenden.
Op deze manier worden betrokkenheid, inzicht en
inbreng van aanwonenden in een transparant
beheerproces van verhardingen geborgd.

Toerisme en recreatie - pag. 3
Fractie

Vragen

Antwoorden

Hart

1. Heeft de coronacrisis nog invloed op de uitvoering van de plannen? Zo nee,
waarom niet?

De coronacrisis heeft geen directe invloed op onze
uitvoeringsplannen. Wel is het zo dat deze projecten
nu en na de coronacrisis meer dan ooit relevant zijn.
Dit jaar, en mogelijk ook de komende jaren, blijven we
in de vakanties dichter bij huis. Wandelen en fietsen in
de directe omgeving wordt daarmee steeds
populairder (zo is er een run op elektrische fietsen
gaande). Dit onderschrijft het belang van een goede,
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duidelijke, duurzame en toegankelijke
bezoekerswebsite.

Investeren in dienstverlening/bedrijfsvoering - pag. 3
Fractie

Vragen

Antwoorden

Hart

1. Hoeveel mensen die bij de doelgroep ‘inclusie’ horen werken er momenteel
voor onze gemeente, zowel qua aantal als procentueel? En wat is de
ambitie voor de komende jaren?

Er zijn binnen Meierijstad 16 medewerkers werkzaam
die tot de doelgroep ‘banenafspraak’ behoren (11,47
fte). Dit is 2,12% van onze bezetting.
We hebben een ambitie voor de komende jaren
geformuleerd om jaarlijks het indicatieve quotum + 5
fte te realiseren. De ambitie voor 2020 is 17,7 fte.
Deze ambitie groeit de komende jaren mee met het
stijgen van het indicatieve quotum.
Daarnaast is recentelijk onze PSO certificering
verlengd. PSO staat voor Prestatieladder Socialer
Ondernemen. Het is een kwaliteitskeurmerk dat inzicht
geeft in de mate waarin organisaties meer dan
gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de
arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de
arbeidsmarkt. We zijn wederom ingedeeld op de
hoogste trede. Landelijk zijn er 19 gemeenten in het
bezit van dit keurmerk.
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Regiodeal “Nu aan de slag” voor goed leven, fijn wonen en anders werken in Noordoost-Brabant (JG)
- pag. 4
Fractie

Vragen

Antwoorden

Hart

1. Wat levert aansluiting bij een project van Land van Cuijk voor Meierijstad
op?

Dit project gaat vooral over het versterken van de
leefbaarheid in landelijk gebied en de kleine kernen
door: het ontwikkelen van een passend voorzieningen
niveau, en het vergroten van economische kansen na
krimp van de agrarische sector. In dit project zijn naast
de gemeenten uit het Land van Cuijk ook Heusden,
Landerd en Meierijstad aangesloten. Binnen
Meierijstad speelt dit thema ook. Binnen dit project
hebben wij de focus op Omnipark Erp. Dit biedt Erp de
kans om het voorzieningenaanbod voor de lokale
samenleving op peil te houden. Bovendien geldt een
dergelijke multifunctionele locatie als een
ontmoetingsplek voor Erp. Op deze ontmoetingsplek
zorgen de samenwerkende sportverenigingen in de
vorm van een omnivereniging voor een goed
georganiseerd en divers sportaanbod, maar waar
zeker ook voorzieningen zijn die gericht zijn op cultuur,
onderwijs, zorg en recreatie. Het gaat om een
multifunctionele accommodatie die een basis vormt
voor een leefbaar woonklimaat in Erp. Aansluiting
vanuit Meierijstad heeft voordelen, vanwege de
expertise bij de andere betrokken gemeenten in de
regio en de kans op extra middelen. Omgekeerd zullen
andere gemeenten voordeel hebben bij onze expertise
op het gebied van de leefbaarheidsmonitor.
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FINANCIEEL MEERJARENBEELD 2021-2024

Digitale toegankelijkheid - pag. 6
Fractie

Vragen

Antwoorden

Hart

1. Vallen onder dit budget ook de hulp aan mensen die digitaal minder
onderlegd zijn en ondertitelingen van filmpjes voor doven en
slechthorenden? Zo nee, waar worden die kosten begroot?

Kosten zijn voor het digitaal toegankelijk maken van
openbare websites en content erop (ondertitelen
filmpjes, geluidsfragmenten en voorleesfunctie
optimaliseren kleurencontrast aanpassen, pdf’s
aanpassen, e.d.) én laten uitvoeren van officiële
onderzoeken door een gecertificeerd bedrijf.
Er zijn geen kosten beraamd voor hulp aan voor
mensen die digitaal minder onderlegd zijn. De
gemeente geeft subsidie aan zowel bibliotheek als aan
de maatschappelijke partners en hiervoor bieden zijn
o.a. cursussen digitale vaardigheid aan. Daarnaast
kennen wij de formulierenbrigade.

Bijlage 1: Uitgangspunten programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Fractie

Vragen

Antwoorden

Hart

1. Gelden de regels voor budgetoverheveling ook voor budget Sociaal domein?
Zo nee, waarom niet?
2. Oormerken middelen sociaal domein is vanaf 2022 niet meer mogelijk,
schrijft u. Kan de gemeente wel zelfstandig bepalen iet soortgelijks te doen,
eventueel via een andere constructie?

Ja deze gelden ook voor eenmalige budgetten Sociaal
domein.
Door de herijking van de algemene uitkering worden
de maatstaven (grondslagen) opnieuw bepaald en is
niet te volgen waar de oorspronkelijke middelen zijn
gebleven.

Hart
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Hart

3. Is het mogelijk de consequenties van de septembercirculaire te verwerken in
de programmabegroting 2021? Zo nee, waarom niet?
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Een andere constructie is niet onderzocht, omdat het
niet past binnen het kader van integrale afweging van
middelen.
Dit is qua planning nauwelijks mogelijk. De
septembercirculaire 2020 verschijnt eind september en
dan heeft u de begroting 2021 al ontvangen. Bij de
vaststelling van de begroting informeren we de raad
over de financiële consequenties van de
septembercirculaire als deze dan bekend zijn.

