
UIT DE RAAD GELICHT

Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023
Sinds 2015 zijn gemeenten op basis van de Jeugdwet 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de hele jeugdhulp 
voor jeugdigen en hun opvoeders. Volgens de jeugdwet 
zijn gemeenten verplicht om periodiek een beleidsplan 
vast te stellen. Het regionaal beleidsplan geeft de missie 
en visie weer van de regio Noordoost Brabant ten 
aanzien van preventie, jeugdhulp, kinderbescherming en 
jeugdreclassering. 

Rioolheffi  ng 2020
Eerder de keuze gemaakt om binnen de looptijd van het 
huidige VGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-
2022), de verhouding van het kostenverhaal door middel 
van het eigenarendeel en het gebruikersdeel aan te passen 
van 40%: 60% (2018) naar 67%: 33% (2021). Als gevolg 
van deze keuze stijgt het tarief voor het eigenarendeel met 
circa 12%. De tarieven voor het gebruikersdeel woningen 
daalt met ongeveer 15%. Voor het gebruikersdeel niet 
woningen is er sprake van een daling van circa 22%.

Afvalstoff enheffi  ng 2020
De variabele tarieven afvalstoff enheffi  ng blijven voor het 
belastingjaar 2020 ongewijzigd. Het vastrecht wordt echter 
verhoogd tot € 141,00 per particulier huishouden (2019: € 
120,00). Dit als gevolg van landelijk stijgende algemene 
kosten. Dit heeft te maken met een lagere vergoeding voor 
PD-verpakkingen, lagere opbrengsten uit oud papier en 
textiel en de stijging van de rijksbelasting op ongesorteerd 
afval. Deze kosten worden in het vastrecht verrekend.

De gemeenteraad stelt in december de belastingverordeningen 
vast waaronder de Verordening Afvalstoff enheffi  ng

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, Burg. Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode. 
Aanvangstijd is 19.30 uur. 

U kunt de vergaderingen ook thuis live volgen via de 
livestream (m.u.v. agendacommissie) www.meierijstad.nl/
videoregistraties. De vergaderingen zijn ook achteraf terug 
te kijken. 
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COMMISSIES 12 DECEMBER

Op 12 december 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 19 december hierover besluiten. 
Op de agenda staan: 

Mens en Maatschappij
•  Realisatiekrediet renovatie/vervangende nieuwbouw/

uitbreiding openbare basisschool ‘De Uilenbrink’ te 
Veghel

•  Uitwerking principescenario’s voor toekomstige 
huisvesting gemeenteraad en griffi  e

•  Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 Noord Oost 
Brabant

•  Verordening tot wijziging verordening maatschappelijke 
ondersteuning 2020 e.v. Meierijstad

•  Regiovisie en samenwerkingsovereenkomst beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang 2020 e.v.

Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
De bestemmingsplannen zijn aangemerkt als hamerstuk 
tenzij insprekers/fracties zich melden om hierover in te 
spreken.
•  Voorbereidingskrediet herinrichting Markt Sint-

Oedenrode
•  Verzoek nieuw onteigeningsbesluit voor realisatie 

bestemmingsplan Foodpark Veghel 2016
•  Bestemmingsplan ‘De Geerstraat ongenummerd, Sint-

Oedenrode
• Bestemmingsplan Kindcentrum Nijnsel
•  Hernieuwen bestemmingsplan Veghel-Zuid, herziening 

Nederboekt
•  Aanwijzing Kasteellaan 6 in Sint-Oedenrode als 

toekomstige herontwikkellocatie
• Belastingverordeningen Meierijstad 2020 

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem dan 
contact op met de griffi  e (e-mail griffi  e@meierijstad.nl of tel. 
14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 11 december, 12.00 
uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker. 

Vergaderdata in de komende periode:
12 december: Commissies
19 december: Raadsvergadering

WIE ZITTEN ER IN DE RAAD?

De gemeenteraad van Meierijstad bestaat uit 35 leden. De 
verdeling is als volgt:
CDA:   9 leden
HIER:   6 leden
Lokaal Meierijstad:   5 leden
VVD:   3 leden
SP:   3 leden
Hart:   3 leden
Lijst Blanco:   2 leden
PvdA:   2 leden
D66:   1 lid
Gemeentebelang Meierijstad:  1 lid

Op de gemeentelijke website vindt u interviews met 
raadsleden en kunt u lezen wat hen beweegt om dit 
werk te doen. Behalve de raadsleden zijn daar ook de 
burgercommissieleden te vinden. 

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).

DECEMBER ‘EXTRA AFVAL’ MAAND

De maand december is een speciale maand. Pakjesavond, 
Kerst en Oud en Nieuw. 
Ook een maand met veel extra afval. Weet u waar welk 
onderstaand afval in thuishoort? 
Bij het restafval, GFT, plastic, papier of bij milieustraat?

- Geschenkfolie-Inpakfolie ?
-  Piepschuim/tempex  (als bescheming voor breekbare 

cadeau’s) ?
-  Kerstboom?
-  (Kapotte) kerstballen ?
-  Vuurwerkafval ?
-  Kapotte kerstboomverlichting?

Weet u het?  Kijk hieronder voor de antwoorden:
 
- Geschenkfolie-inpakfolie >> restafval
- Piepschuim/tempex >> gratis inleveren bij milieustraat  
- Kerstboom >> wordt opgehaald in januari
- ( Kapotte) kerstballen >> bij de kringloopwinkel en als ze 

kapot zijn gratis inleveren bij de milieustraat
-  Vuurwerkafval >>dit kunt u in januari gratis bij de 

milieustraat inleveren in speciale zak (verkrijgbaar bij de 
vuurwerkverkoper ) 

-  Kapotte feestverlichting >> gratis inleveren bij 
milieustraat
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MEER DAN HANDEN’ VRIJWILLIGERSPRIJZEN

Ook dit jaar doet gemeente 
Meierijstad mee aan de ‘Meer 
dan Handen Vrijwilligersprijzen’, 
omdat we de vrijwilligers van 
Meierijstad een warm hart 
toedragen. We mogen drie lokale 
vrijwilligersorganisaties en/of 
initiatieven aanmelden en één 
vrijwilliger voor de Passieprijs. 
Waarom de ‘Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen’?
Vrijwilligerswerk is leuk én zinvol. Talloze mensen doen 
het met veel inzet en plezier. Om lokale organisaties en 
bijzondere vrijwilligers in het zonnetje te zetten zijn de ‘Meer 
dan Handen Vrijwilligersprijzen’ in het leven geroepen. 
Er zijn drie categorieën: landelijke organisaties, lokale 
organisaties en de passieprijs voor vrijwilligers. De lokale 
organisaties maken kans op een juryprijs ter waarde van 
€ 5000, - en een publieksprijs ter waarde van 
€ 2000, -. De prijzen in de categorie Passieprijs zijn: 
juryprijs ter waarde van € 1000, - en de publieksprijs ter 
waarde van € 500, -. Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.vrijwilligerswerk.nl/nationalevrijwilligersprijzen.

Criteria
Alle kandidaten worden beoordeeld op de volgende twee 
criteria:
-  In welke mate weet de vrijwilligersorganisatie of -initiatief 

(meer dan) voldoende vrijwilligers te verbinden doordat ze 
na de werving daadwerkelijk actief worden (en blijven)?

-  In welke mate weet de vrijwilligersorganisatie of -initiatief 
vrijwilligers te betrekken bij de eigen successen?

Aanmelden
Wilt u graag een initiatief en/ of vrijwilligersorganisatie in het 
zonnetje zetten? Of een vrijwilliger? Laat het ons dan weten 
voor 10 december aanstaande. Dat kan via:
meedoeninjebuurt@meierijstad.nl

GELDFIT

Uw inkomsten en uitgaven in balans houden is best een 
uitdaging. Geldfi t helpt u om uw geldzaken fi t te houden! 
Of om ze fi t te krijgen. Op www.geldfi t.nl kunt u een test 
doen. Heeft u de vragen beantwoord? Dan krijgt u een 
passend advies. Ook krijgt u tips welke organisaties u bij uw 
geldzaken kunnen helpen. 

Wanneer zijn uw geldzaken fi t? Uw geldzaken zijn fi t als u 
iedere maand uw vaste lasten kunt betalen én als u daarna 
genoeg geld overhoudt om van te leven.

Hulp of advies nodig bij fi nanciële problemen? 
Kom naar het inloopspreekuur voor Werk en Inkomen. 
Dit is iedere werkdag tussen 9.00 uur tot 11.00 uur in het 
gemeentehuis in Veghel. Let op afwijkende openingstijden 
in verband met feestdagen. Ook kunt u mailen met 
schuldhulp@meierijstad.nl of bellen: 14 0413.

CURSUS ‘MIJN IDEE, EEN GOED IDEE?’
VOOR RECREATIE ONDERNEMERS

In januari 2020 start de 
cursus ’Mijn idee, een 
goed idee?’ voor startende 
recreatie ondernemers in 
Meierijstad. Het doel is om startende ondernemers te 
helpen bij hun plannen. De cursus is een initiatief van het 
Startersnetwerk Meierijstad. Het startersnetwerk is een 
samenwerking van de gemeente Meierijstad, Rabobank en 
Platform Ondernemend Meierijstad (POM).
 
Gedurende vijf workshops worden de deelnemers 
geïnformeerd over thema’s van belang voor het zelf 
opstellen van het eigen bedrijfsplan, zoals marktanalyse, 

fi nanciële haalbaalheid en mogelijkheden met betrekking tot 
vergunningen.  

Ondernemingsplan schrijven en helpdesk 
Tussen de workshops schrijven ondernemers aan hun 
bedrijfsplan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 
digitaal model. Voor de periode dat het traject loopt kunnen 
deelnemers tussentijds met individuele vragen terecht bij 
het Startersnetwerk.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot en met 13 
december 2019 bij het Startersnetwerk via e-mail: 
starters@pom.nl. Hebt u vragen, neem dan contact op met 
Erik van Nuland van de gemeente Meierijstad 
(06 222 48 460 of via e-mail: evannuland@meierijstad.nl). 
De kosten zijn € 75,- voor het gehele traject.  

START CAMPAGNE ‘MEIERIJSTAD ISOLEERT’

In Meierijstad start op 4 
december de campagne 
‘Meierijstad isoleert’. Ruim 
12.000 woningeigenaren 
met een woning van 1977 of 
ouder, zijn door middel van een persoonlijke brief benaderd 
om mee te doen met deze campagne.

Campagne komt naar de mensen toe
Isolatie van spouwmuren, vloer of dak is een manier om 
het energieverbruik te verlagen. De investering wordt snel 
terugverdiend en de woning wordt een stuk comfortabeler. 
Het isoleren van een woning is niet voor iedereen even 
makkelijk om te doen. Daarom start de campagne 
‘Meierijstad isoleert’ om woningeigenaren te informeren 
over de mogelijkheden van isoleren, de kosten en 
subsidiemogelijkheden. De campagne wordt uitgevoerd 
in samenwerking met de ‘Energie Coöperatie Meierijstad’ 
(ECM) en ‘De Verbinding’.
In de periode december 2019 tot en met januari 2020 
vinden op 16 locaties in Meierijstad informatieavonden 
plaats. 
We nodigen woningeigenaren van harte uit om een 
van deze avonden bij te wonen. Wij bieden hierbij de 
gelegenheid om via een ervaren partij, woningisolatie te 
laten uitvoeren op een fi nancieel voordelige manier, maar 
natuurlijk staat het eigenaren ook vrij om zelf een partij te 
zoeken. 

De aftrap is op woensdag 4 december om 19.00 uur in het 
gemeentehuis in Veghel. ECM presenteert zich ook tijdens 
de informatieavonden. Kijk voor meer informatie over de 
data en locaties van alle informatieavonden op 
www.isolatiestad.nl.

WAT ZIJN VOLGENS U DE 100 MOOISTE 
PLEKJES VAN MEIERIJSTAD? 

Welke plekken in onze gemeente laat u vol trots aan 
bezoekers, familie of vrienden zien? Gemeente Meierijstad 
gaat samen met de VVV’s en het UITpunt aan de slag met 
het in kaart brengen van de iconen van Meierijstad: de 
M100. Aan u als inwoners de vraag om mee te denken. En 
uw eigen icoon te nomineren.

Dat kan een kerk of klooster; een boerderij of bedrijf; een 
park of landschap; een kunstwerk of een monument; een 
straat of een plein; of zelfs een persoon of product zijn. Alles 
kan en mag. De enige voorwaarde is dat wat u nomineert, 
bezoekbaar en/of zichtbaar is. Het moet dus gaan om een 
concrete locatie. Een historische persoon mag, maar dan 
wel in combinatie met bijvoorbeeld de plek waar hij of zij 
gewoond, gewerkt of geleefd heeft. 
 
Natuurlijk zijn er de voor de hand liggende iconen van 
Meierijstad, zoals De Glazen Boerderij, de Knoptoren, 
CHV Noordkade. U kent vast ook de wat minder bekende 
parels van onze gemeente. Dat wat misschien nog niet 

zo in de schijnwerpers staat, maar wel degelijk de moeite 
van het bezoeken waard is. Misschien wel een plek waar u 
persoonlijk een bijzonder verhaal bij heeft. Ook die plekken 
mogen op uw lijst met favorieten. 

U kunt uw eigen lijst met de mooiste plekjes van Meierijstad 
samenstellen. Deze lijst wordt gebruikt bij het samenstellen 
van de M100. U mag maximaal 10 locaties nomineren. Bij 
uw absolute nummer 1 schrijft u een korte motivatie. Op 
basis van deze motivatie kiest een professionele jury de 
winnaar. 

De 1e prijs is een weekend weg voor 2 personen in uw 
eigen gemeente Meierijstad. Verder geven wij 4 pakketten 
met streekproducten weg. De jury bestaat uit Rolf Vonk 
(Erfgoed Brabant), Geert Maas (gids), Coby van der Pas 
(wethouder Toerisme & Recreatie) en Jeanne Wijnakker 
(voormalig coördinator VVV Sint-Oedenrode). U kunt uw 
nominatie lijst tot maandag 6 januari 2020 inzenden via 
www.meierijstad.nl/m100.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning 
 Diverse locaties in  plaatsen van banieren/
 Veghel, Schijndel en  vlaggenmasten
 Sint-Oedenrode 
 Sluitappel 13a  kappen van bomen
 Sweelinckplein 22  plaatsen van een carport
 Dijksteegje 2  uitbreiden van een woning
 Kamille 10  verbouwen van een woning
 Diverse locaties  kappen van 15 bomen
 Sint-Oedenrode en  Schijndel - Sint Oedenrode
 Schijndel 
 Jasmijnstraat 11a  plaatsen van 1 laags tijdelijk  
  gebouw

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Hoogstraat 10   wijzigen van de kap van een 

garage en het bouwen van een 
carport

 Ollandseweg 171  verbouwen van een woning

VERDAGINGSBESLUITEN
    
 Kremselen 7   oprichten van een 

aannemersbedrijf met 
werkplaats

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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