
BIJWONEN VAN VERGADERINGEN / LIVE STREAM

Wilt u een vergadering bijwonen? U bent van harte welkom. 
Alle vergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum 
van Meierijstad in Sint-Oedenrode. Aanvangstijd is 19.30 uur. 

U kunt de vergaderingen ook thuis live volgen of terugkijken 
via de livestream (m.u.v. agendacommissie) 
www.meierijstad.nl/videoregistraties. 

Vergaderdata in de komende periode:
31 oktober   : Commissievergaderingen
7 november : Raadsvergadering

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende 
avonden weten? Hebt u vragen? Neem dan contact op met 
de griffi  e (telefoon 14 0413 of e-mail griffi  e@meierijstad.nl).

GEMEENTE BIEDT ONDERNEMERS 
ONDERSTEUNING

De gemeente is 
aangesloten bij het 
initiatief ‘155-Help-
een-bedrijf’.  Stichting 
155-Help-een-bedrijf is een hulploket voor ondernemers van 
het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). 

Ondernemers uit Meierijstad kunnen kosteloos terecht bij 
het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning, wanneer 
de continuïteit van hun onderneming in het geding is. 
De vragen liggen veelal op het vlak van bedrijfsvoering, 
commercie en/of fi nanciën. Door deze snelle hulpfaciliteit 
kunnen problemen tijdig worden aangepakt, soms mede 
door inzet van de gemeentelijke Bbz-regeling (Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen).

Neem bij vragen of voor advies contact op via www.155.nl 
of bel 035 750 79 00. De adviseur van het IMK bespreekt 
samen met u uw situatie en kijkt naar concrete oplossingen. 
Kijk voor eventuele fi nanciële ondersteuning van de 
gemeente op www.meierijstad.nl/bijstandzelfstandigen. Wij 
ondersteunen u graag!

GEMEENTE MEIERIJSTAD ONDERZOEKT
BEHOEFTEN SPORTERS MET BEPERKING

In Meierijstad geloven we in de kracht van sport. Iedereen 
die wil sporten, moet ook kunnen sporten. Er zijn inwoners 
die hier wat meer hulp bij nodig hebben. Bijvoorbeeld 
inwoners met een fysieke of verstandelijke beperking of 
ouderen voor wie het geen vanzelfsprekendheid is om 
nog te sporten of bewegen. Uit onderzoek blijkt dat deze 
veelzijdige doelgroep minder sport in vergelijking met 
inwoners zonder beperking. De gemeente wil graag weten 
hoe dat komt om er op in te kunnen spelen. 
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BEGROTING 2020

Op 29 oktober jl. is in een gezamenlijke 
commissievergadering gesproken over de begroting 2020 
en meerjarenraming 2021 – 2023. Wilt u meer hierover 
weten? Kijk dan de vergadering terug op www.meierijstad.
nl/videoregistraties. Een samenvatting van de begroting is 
hiernaast opgenomen.

COMMISSIES 31 OKTOBER

Op 31 oktober vergaderen de commissies Ruimte, 
Economie en Bedrijfsvoering en Mens en Maatschappij. 
Fracties spreken zich in de commissies uit over de diverse 
voorstellen. Op basis van de adviezen vanuit de commissies 
neemt de raad op 7 november hierover besluiten. 
Op de agenda staan: 

Mens en Maatschappij
• Speelvisie Meierijstad
•  Realisatiekrediet permanente uitbreiding openbare 

Jenaplanbasisschool “de Ieme” te Veghel
•  Krediet realisatie vervangende nieuwbouw Natuurtuin ’t 

Bundertje te Veghel
Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
•  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, 

Nijnselseweg 26’
•  Bestemmingsplan “Kom Schijndel, herziening Pastoor 

van Erpstraat 2-8’
•  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 

Prinsenkamp 6-8’
•  Bestemmingsplan ‘Kom Schijndel, Herziening Mgr. 

Bekkersstraat ongenummerd’ (naast nummer 165)
•  Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke 

verordening Meierijstad (5e wijziging)
• Visie herstructurering centrum Veghel
•  Verklaring van geen bedenkingen ontwikkeling Windpark 

Veghel Win(t)d

RAADSVERGADERING 7 NOVEMBER

Op de agenda staan de onderwerpen die op 29 en 31 
oktober in de commissies zijn behandeld. Aan de hand van 
de adviezen vanuit de commissies wordt bekeken of het 
nodig is om een extra raadsvergadering te houden op 12 
november 2019. Voor de actuele stand van zaken: zie 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender

Komen tot een passend sportaanbod
Om te komen tot een passend sport- en beweegaanbod 
gaat de gemeente onderzoeken wat hun behoeften zijn. De 
inventarisatie waarom mensen wel of niet sporten helpt om 
een aantrekkelijk, laagdrempelig en compleet aanbod neer te 
zetten, dat aansluit op de vraag. Zodat een beperking geen 
belemmering hoeft te zijn om te sporten of bewegen.

Behoefte-inventarisatie via vragenlijst
De gemeente vraagt inwoners met een fysieke of 
verstandelijke beperking of ouderen voor wie het 
geen vanzelfsprekendheid is om nog te sporten of 
bewegen om een vragenlijst in te vullen. Ook de sociaal-
maatschappelijke partners zoals de welzijnsorganisaties, 
vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen helpen 
om deze vragenlijst te verspreiden. Hiermee worden de 
wensen, belemmeringen en kansen in kaart gebracht. 

De vragenlijst kan tot 30 november worden ingevuld 
en is te vinden via https://nl.surveymonkey.com/r/
UnieksportenMeierijstad. Ook worden er diepte-interviews 
afgenomen. En om dubbel aanbod of het ontbreken ervan 
te voorkomen, wordt onderzocht wat er op dit gebied al aan 
mogelijkheden in de regio is. Wij stellen uw input zeer op 
prijs en verloten daarom 3 cadeaubonnen van Bol.com ter 
waarde van €25 na afl oop van de enquête! De Sportraad 
Meierijstad wordt als adviesorgaan betrokken bij het 
ontwikkelen van de plannen. 

2 & 9 NOVEMBER NATIONALE DUURZAME 
HUIZEN ROUTE

Bezoek een duurzaam huis bij jou in de buurt op zaterdag 2 
en/of 9 november. Bekijk hoe anderen hun woning hebben 
verduurzaamd en leer van hun tips en ervaringen. Schrijf je 
in via www.duurzamehuizenroute.nl. 
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NIEUWS UIT DE RAAD 

NIEUWS UIT DE BUURT 

VRAAG VAN DE WEEK

OVERIG NIEUWS

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1   www.meierijstad.nl
5461 KN Veghel   info@meierijstad.nl
tel:  14 0413       @gemeentemeierijstad
Voor storingen kunt u      @GemMeierijstad 
bellen 14-0413      @gemeentemeierijstad    

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Kamille 3 en 5    verbouwen van een bestaande 

woning

Evenementenvergunning
 Markt    13 t/m 25 februari 2020 

Carnavalsactiviteiten in tent
 Markt    20 t/m 25 februari 2020 

carnavalsactiviteiten Sint-
Oedenrode, Nijnsel, Olland en 
Boskant

Dit zijn kennisgevingen en geen offi  ciële publicaties. Het 
digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de offi  ciële 
publicatie. Abonneer u op de e-mailservice of download de 
app om berichten digitaal te ontvangen via 
www.overuwbuurt.overheid.nl.
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WAT STAAT ER IN DE BEGROTING?

BEGROTING 2020
IN ÉÉN OOGOPSLAG

INKOMSTEN
miljoen

UITGAVEN
miljoen

De begroting geeft de verwachte inkomsten en uitgaven van de gemeente voor komend jaar weer. 
De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. 

RIJK   €  133    

OZB   €   19

LOKALE HEFFINGEN €   19

GRONDOPBRENGSTEN €   45

OVERIG   €   29

TOTAAL  € 244

BESTUUR EN ONDERSTEUNING €   10

VEILIGHEID   €    6

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT €   10

ECONOMISCHE ONTWIKKELING  €   26
(INCLUSIEF BEDRIJVENTERREINEN)

ONDERWIJS    €    9

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE  €   24

SOCIAAL DOMEIN   €   83
(INCLUSIEF WMO, WSW, INKOMENSREGELING)

RIOLERING    €    8

AFVAL     €    8

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU €    8

GRONDEXPLOITATIE    €   20
(WONINGBOUW)

VOLKSHUISVESTING EN    €    4
STADSVERNIEUWING

OVERIGE UITGAVEN   €   27
(WAARONDER OVERHEAD)

TOTAAL   € 244

WAARIN GAAT GEMEENTE 
MEIERIJSTAD INVESTEREN?
In de begroting 2020 is ruim € 40 miljoen 
aan nieuwe investeringen opgenomen. 
Met de lopende en deze nieuwe 
investeringen wil het college, samen met 
alle inwoners, ondernemers, dorps– en 
wijkraden, verenigingen en instellingen 
de belangrijkste ambities waarmaken. 
Om ervoor te zorgen dat het goed wonen, 
werken en leven blijft in Meierijstad. 
Door te investeren in zaken waar inwoners 
en ondernemers profijt van 
hebben namelijk: 

-  transformatie van het sociaal domein
-  verbetering van de dienstverlening 
-  vervanging van scholen en 
   zwembaden verduurzaming
-  versterking van de stadscentra 
-  vitalisering van het buitengebied
-  leefbaarheid in de kernen
-  woningbouw  
-  vervanging van wegen

          

Innovatie

Leefbaarheid

Participatie

Duurzaamheid

Gezondheid

Inclusie

Omgevingswet

MEIERIJSTAD INVESTEREN?
In de begroting 2020 is ruim € 40 miljoen 

OmgevingswetOmgevingswet
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Wij zetten in op het meedoen van inwoners op allerlei 
gebieden in het dagelijkse leven. Samen met ervarings-
deskundigen, de rijksoverheid en andere samenwerkings-
organisaties. Want we staan voor de visie in het VN-Ver-
drag Handicap “niet over ons, zonder ons”. In de lokale 
inclusie-agenda staan onze speerpunten en we verbreden 
dit naar andere terreinen.

Samen met inwoners, stakeholders, bestuur en organisatie 
werken we aan het verstevigen van wat er is. Inwoners 
kunnen deelnemen aan de pilot “startgesprekken” van de 
gemeenteraad. We betrekken inwoners en/of wijk- en 
dorpsraden bij verschillende beleids- en uitvoeringsvragen. 
We ondersteunen inwoners met concrete plannen om de 
participatie te versterken met het burgerinnovatiefonds.

We ondersteunen bij het verduurzamen van woningen. In 
de wijken spreken we over ‘van het aardgas af’. Het 
bedrijfsleven gaat hard aan de slag met CO2-reductie.

We pakken opgaven en uitdagingen integraal samen aan 
door ze steeds op een andere manier te bekijken. 
Innovatie is nooit af. We blijven leren, experimenteren en 
ontwikkelen. Inwoners met plannen op het gebied van 
technische en sociale innovatie kunnen een aanvraag 
doen bij het burgerinnovatiefonds.

We stellen een omgevingsvisie op en experimenteren met 
regelruimte in bepaalde gebieden en bij bepaalde 
thema’s. De ervaringen vertalen we naar nieuwe werkwij-
zen die per 1-1-2021 standaard worden.

Meierijstad zet in op prettig en veilig wonen en leven. In 
2020 zijn de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor 
online te raadplegen voor alle inwoners. Voor leefbaar-
heidsinitiatieven kunnen inwoners ook in 2020 een beroep 
doen op het leefbaarheidsbudget.

Wij zetten in op een gezonde inwoner in een gezonde 
leefomgeving. Dit doen we door samen te werken op het 
terrein van onder andere sport, beweging, voeding en 
alcohol- en drugspreventie, mobiliteit en bij de totstand-
koming van de omgevingswet.
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