
Onderstaand de agenda’s van de twee raadscommissies:

Mens en Maatschappij
• Strategische visie Sociaal Domein 2018-2022
•  Aanvullend krediet voor vervangende nieuwbouw van 

Kindcentrum Nijnsel voor bouwdeel kinderopvang, 
peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang

•  Initiatiefvoorstel SP/Hart voor Schijndel 
‘Gehandicaptenparkeerkaart en –plaats in WMO

•  Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Meierijstad 
‘Duurzaamheid en maatschappelijk initiatief’

• Integrale visie op de Openbare Ruimte 

Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
• Bestemmingsplan ‘Veghel-Zuid, herziening Nederboekt’
•  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 

Voorbolst 18’
•  Bestemmingsplan ‘Koolenkampen – Iepenlaan, reparatie 

Iepenlaan 16’ te Veghel
• Erfgoedverordening Meierijstad 2018
• Standplaatsenbeleid Meierijstad
• Nota grondbeleid

Let op!
De agendacommissie heeft de drie bestemmingsplannen 
in principe als hamerstukken aangemerkt. Dat betekent dat 
hier geen spreektijd voor is ingepland, tenzij een fractie en/
of inspreker zich hiervoor aanmeldt. 
Voor de actuele stand van zaken: zie de vergaderstukken.

RAADSVERGADERING 20 SEPTEMBER

Op 20 september neemt de raad een besluit over de punten 
die op 13 september in de commissies zijn behandeld. 

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer hierover weten?
Zie de vergaderstukken op de gemeentelijke website: 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN / LIVE STREAM

Alle vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in 
het bestuurscentrum van Meierijstad, Burg. Wernerplein 1 te 
Sint-Oedenrode. Aanvangstijd is 19.30 uur.
U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te 
wonen. U kunt de vergaderingen ook thuis live volgen via 
de livestream www.meierijstad.nl/videoregistraties. De 
vergaderingen zijn ook terug te kijken. 

ONDERWERP VOOR DE RAAD?

Hebt u een onderwerp waarover u informatie wilt delen 
met de raad? Dien dan – via de griffi  e - een gemotiveerd 
verzoek in bij de agendacommissie. De agendacommissie 
beslist of, en zo ja, wanneer het onderwerp wordt 
geagendeerd voor een beeldvormende avond. 
De eerstvolgende vergadering van de agendacommissie 
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REKENKAMERCOMMISSIE MEIERIJSTAD

De rekenkamercommissie heeft recent twee 
onderzoeksrapporten aangeboden aan de gemeenteraad:
•  Duurzaamheid en Maatschappelijk initiatief
Hoe kan de gemeente lokale initiatieven van burgers, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties op het terrein 
van de milieudimensie van duurzaamheid aanjagen, 
stimuleren en faciliteren? Onderdeel van het onderzoek 
is een ‘duurzaamheidsfoto’ die is gemaakt van de sociale, 
economische en ecologische dimensie van duurzaamheid. 
• Toegang sociaal domein 
Het onderzoek laat zien hoe ingewikkeld het is geweest 
om de decentralisaties in het sociaal domein (2015) 
opnieuw te organiseren in de nieuw gevormde gemeente. 
Daarnaast geeft het een beeld van kansen en risico’s voor 
de toekomst. 

Behandeling onderzoeksrapporten
Beide rapporten bevatten diverse conclusies en 
aanbevelingen. Het is aan de raad om hierover een 
uitspraak te doen. 
Het onderzoeksrapport ‘Duurzaamheid en Maatschappelijk 
initiatief’ staat geagendeerd voor de vergadercyclus van 
september. Zie elders op de gemeentepagina. 
Het onderzoeksrapport Toegang Sociaal Domein staat 
gepland voor de vergadercyclus van oktober  (commissie 4 
oktober, raad 11 oktober). 

Oriëntatie op nieuwe onderzoeksonderwerpen
De rekenkamercommissie oriënteert zich op nieuwe 
onderzoeksonderwerpen. Suggesties zijn welkom. 

Wilt u meer weten? 
Ga dan naar www.meierijstad.nl/rekenkamercommissie 
of neem contact op met de secretaris van de 
Rekenkamercommissie, de heer M. van Els  
(mvanels@meierijstad.nl).

COMMISSIEVERGADERINGEN 13 SEPTEMBER

In de commissies nemen fracties een voorlopig standpunt 
in. Hier vindt ook het debat plaats en wordt een advies aan 
de raad opgesteld. Een advies kan zijn om een onderwerp 
als hamer- of bespreekstuk te behandelen.

is op 17 september. Dan komt onder andere de 
vergadercyclus van oktober aan de orde. 

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

U kunt ook via een brief aan de gemeenteraad aandacht 
vragen voor een bepaald onderwerp. Hebt u een 
boodschap voor de gemeenteraad? Stuur dan een mail 
naar griffi  e@meierijstad.nl. Uw brief wordt geplaatst op de 
lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de 
gemeenteraad. In verband met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) gebeurt dit zonder 
vermelding van persoonlijke gegevens. Om diezelfde 
reden wordt de brief ook niet op de gemeentelijke website 
geplaatst. 

INFORMATIE GRIFFIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffi  e. 
Dit kan zowel telefonisch 14 0413 als via e-mail 
griffi  e@meierijstad.nl.

NIEUW BURGERINNOVATIEFONDS GEMEENTE
MEIERIJSTAD

Gemeente Meierijstad wil 
graag inwoners van Meierijstad 
oproepen innovatieve ideeën 
en initiatieven in te dienen, die 
bijdragen aan de participatie 
in Meierijstad. Daarom 
stelt de gemeente in 2018 
een Burgerinnovatiefonds 
beschikbaar voor deze 
initiatieven.

Beter of anders
Inwoners weten vaak als geen ander wat er anders of 
beter kan in hun omgeving. Met het Burgerinnovatiefonds 
krijgt u de ruimte om (samen) met nieuwe initiatieven aan 
de slag te gaan. Vanaf september 2018 kunt u innovatieve 
ideeën aandragen. De gemeente ondersteunt waardevolle 
initiatieven fi nancieel voor maximaal 50% van de totale 
kosten van het initiatief tot maximaal €10.000,-. 
Voor het indienen van initiatieven gelden enkele 
spelregels. Deze zijn bedoeld om richting te geven en zijn 
zo geformuleerd dat er ruimte is bij het indienen van de 
initiatieven. Bij een subsidietoekenning voor activiteiten 
van  initiatiefnemers uit de gemeente Meierijstad gelden de 
volgende spelregels:

Spelregels:
•  Alleen inwoners van Meierijstad kunnen een aanvraag 

indienen.
•  Het initiatief stimuleert burger- en overheidsparticipatie 

en/of het initiatief is innovatief.
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•  Het initiatief mag betrekking hebben op onderzoek, 

experimenteren en/of uitvoeren van een pilot.
•  Voor maximaal 50% van de totale kosten wordt een 

éénmalige subsidie toegekend tot een maximumbedrag 
van € 10.000,-. Het plafond van burgerinnovatiefonds is 
€ 50.000,- voor 2018. Graag een begroting van de totale 
kosten meesturen met de aanvraag.

•  Het initiatief heeft een maatschappelijk doel en 
betrekking op een groep van mensen.

•  Het initiatief wordt opgezet voor een groep van inwoners 
binnen gemeente Meierijstad.

•  Het is een pré als onderwijsinstellingen, overheid en 
ondernemers betrokken worden in het idee of initiatief.

•  Minimaal vier keer per jaar worden ingediende 
initiatieven besproken in een commissie. De commissie 
beslist over de toekenning van de subsidie.

•  In communicatie uitingen van het initiatief wordt het logo 
van de gemeente Meierijstad opgenomen.

•  Met de initiatiefnemer wordt een afspraak gemaakt om 
het initiatief te evalueren en/of te monitoren en wordt 
besproken in hoeverre de gewenste resultaten zijn 
behaald.

Pilot
De toekenning van subsidie uit het burgerinnovatiefonds 
geldt in eerste instantie voor 2018 als pilot. Na dit jaar 
worden de initiatieven besproken en de spelregels 
geëvalueerd en wanneer dat nodig is bijgesteld.
Er is een animatiefilmpje gemaakt over het 
burgerinnovatiefonds,  Op YouTube vindt u een 
animatiefilmpje over het burgerinnovatiefonds. Ga naar 
onze YouTube-pagina en vul ‘burgerinnovatiefonds’ in. 

HERDENKINGEN IN HET KADER VAN 74 JAAR 
BEVRIJDING

Op 17 september 1944 daalden in deze regio de eerste 
parachutes neer waarmee de bevrijding van onder andere 
Eerde, Veghel en Sint-Oedenrode in gang gezet werd. 
74 Jaar later worden deze gebeurtenissen op een drietal 
momenten herdacht.

Zondag 16 september 2018
Veghel
Om 10.00 uur is er een Gildemis in de Sint Lambertuskerk. 
Bij mooi weer wordt na de mis een vendelhulde gehouden 
voor de kerk. Rond 11.15 uur volgt er een stille tocht naar 
het Airborne Monument aan de Kolonel Johnsonstraat. 
Burgemeester Kees van Rooij houdt een toespraak, er 
worden kransen gelegd en een minuut stilte gehouden.
Aan de herdenking verlenen het Sint Barbara Gilde, 
Harmonie Frisselstein en de Bernadetteschool hun 
medewerking. 
Bijzonder is dat bij het volledige programma een 20-tal 
WOII-veteranen aanwezig is. Tijdens de kranslegging is de 
Amerikaanse ambassadeur, de heer P. Hoekstra, aanwezig.

Sint-Oedenrode
De Vereniging van Airborne Vrienden bezoekt op 
16 september een aantal plaatsen waar in 1944 de 
Amerikaanse 101th Airborne Division gevochten heeft. Om  
13.00 uur is de Vereniging in Sint-Oedenrode. Er vindt een 
herdenking plaats bij het Monument to the Dutch aan de 
Corridor en vervolgens bij de Engelse oorlogsgraven op het 
Martinuskerkhof. Namens het college van Meierijstad houdt 
wethouder Coby van der Pas een toespraak. 

Maandag 17 september 2018 
Eerde
Op maandag 17 september herdenkt het Airborne Comité 
Eerde de gebeurtenissen in en rondom Eerde. Om 18.50 
uur vertrekt een stille tocht vanaf het Kerkplein een stille 
tocht naar het Airborne Monument aan het Zandvliet. Hier 
zal de de herdenking en kranslegging plaats zal vinden. 
Ook bij deze herdenking zijn een aantal WOII-veteranen 
aanwezig. De leerlingen van basisschool Petrus en Paulus 
verlenen hun medewerking en namens het college is 
wethouder Menno Roozendaal aanwezig.

100 JAAR CHV/OPENING BLAUWE KEI

Afgelopen zondag werd het 100-jarig bestaan van de CHV 
Noordkade gevierd. Jong en oud uit heel Meierijstad en 
omstreken bezocht de publieksdag aan de Noordkade. 

Menno Roozendaal: “Als wethouder cultuur ben ik 
ontzettend trots op zo’n culturele hotspot in onze gemeente 
Meierijstad. Een historisch bijzondere plek die zich de 
afgelopen jaren met veel energie heeft kunnen ontwikkelen. 
Waar mensen elkaar ontmoeten en kunnen genieten van 
kunst en cultuur. Een plek waar ruimte is voor professionele 
en amateurkunsten. De Noordkade geeft Meierijstad en 
onze regio een culturele boost”. 

“Met de officiële opening van theater De Blauwe Kei door 
Hare Majesteit Koningin Máxima was maandag het feest 
compleet. De Blauwe Kei was al een sterk merk en heeft 
in mijn ogen met de verhuizing naar de Noordkade en de 
nieuwe zaal nog meer aan aantrekkingskracht gewonnen. 
Samenwerking tussen theater en overige functies en 
vermaak op de Noordkade kan verrassende combinaties 
opleveren. Maar een creatieve broedplaats als de 
Noordkade is nooit klaar met ontwikkelen. Ik ben nu alweer 
benieuwd wat daar de komende jaren gaan ontstaan.”

BIJSTAND VOOR ZELFSTANDIGEN

Komt u als zelfstandig ondernemer in (tijdelijke) financiële 
problemen waardoor uw onderneming in gevaar komt? 
In bepaalde gevallen kunt u dan een beroep doen op 
het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) bij de 
gemeente Meierijstad.

De Bbz is er voor allerlei soorten ondernemers en situaties. 
Enkele voorbeelden:

• U wilt vanuit een uitkering een bedrijf starten
•  U hebt een bedrijf of bent ZZP-er en hebt te weinig 

inkomen om van te leven. U kunt tijdelijk hulp krijgen 
met een krediet of een bijstandsuitkering

•  U staat op het punt uw bedrijf te beëindigen omdat het 
niet goed loopt. U kunt inkomensondersteuning krijgen 
om de zaak af te bouwen

•  U bent 55 jaar of ouder, hebt een eigen zaak, maar kunt 
daarvan niet meer in uw levensonderhoud voorzien. 
Bijvoorbeeld doordat uw gezondheid slechter is 
geworden of omdat uw zaak niet meer goed loopt.

Algemene voorwaarden
• U woont in de gemeente Meierijstad
• Uw bedrijf is gevestigd in Nederland

Kijk voor meer informatie op www.meierijstad.nl bij bijstand 
en uitkering. U kunt via het Sociaal Ondernemersloket 
Online (SOLO) zien of u in aanmerking komt voor bijstand 
voor zelfstandigen. Ga daarvoor naar de Doelgroepscan 
(Stap 1). Komt u in aanmerking? Dan kunt u zich meteen 
melden voor een aanvraag (Stap 2). Uw melding komt 
dan automatisch binnen bij de gemeente. Daarna neemt 
een medewerker van de gemeente contact met u op. Wilt 
u liever een afspraak maken? Neem contact op met de 
gemeente of bel 14 0413.

Meer informatie
Zijn er momenten, dat u zich afvraagt hoe het verder moet? 
Of is uw bedrijf kerngezond, maar heeft u tegenslag? Hoe 
eerder u hulp krijgt, des te groter de kans dat het succes u 
weer toelacht. Ga naar www.155.nl of bel 088- 999 0155.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN 

Omgevingsvergunning

 Witte Bleek 4-6    gebruiken van de woningen als   
   bijzondere woonvorm
 Van Anrooijstraat   kappen van 1 eikenboom
 Ollandseweg (ong)  bouwen van twee woningen
 Kleine Beurs 1   realiseren van een aanbouw
 Hertog Hendrikstraat 1  vervangen van gevelreclame
 
 

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning

 Weievenseweg 39  wijzigen van dieraantallen en  
   categorieen in bestaande stallen  
 Streepenstraat 6a   wijzigen van de gebruiksfunctie 
   van een winkelruimte naar  
   wonen
 Emmausstraat 22   realiseren van een Bed &   
   Breakfast
 Oranje-Nassaulaan 150  kappen van een conifeer
 De Jongsingel 4   oprichten van een dakopbouw

Besluit maatwerkvoorschriften 

 Kofferen 60   het wijzigen van de    
   productieinrichting
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