
Op de agenda stonden:
Hamerstukken:
•  Jaarverslag en jaarrekening 2018
  Bij vaststelling van de begroting wordt het college de 

opdracht gegeven om het beleid binnen de fi nanciële 
kaders uit te voeren. Het college biedt daarom na afl oop 
van het begrotingsjaar de fi nanciële verslaglegging ter 
vaststelling aan de raad aan.

•  1e bestuursrapportage 2019 en daarbij behorende 
begrotingswijziging 2019

  Deze fi nanciële bijstelling is een fi nanciële rapportage 
op basis van de actuele fi nanciële gegevens sinds het 
vaststellen van de programmabegroting 2019. Er wordt 
ingestemd met de daarbij behorende begrotingswijziging 
2019.

Bespreekstuk:
• Kadernota 2020
  In de kadernota staat de integrale afweging van de 

relevante ontwikkelingen inclusief de fi nanciële kaders 
voor het samenstellen van de programmabegroting 2020 
en de meerjarenraming 2021-2023.

Bij het ter perse gaan van deze editie moest de vergadering 
nog plaatsvinden.

TERUGKIJKEN VERGADERINGEN

Bent u benieuwd hoe de bijeenkomsten zijn verlopen? 
U kunt de bijeenkomsten terugkijken via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties. 

BENOEMING COMMISSIEVOORZITTERS EN 
WAARNEMEND RAADSVOORZITTERS

De gemeenteraad heeft op 27 juni een aantal raadsleden 
benoemd als commissievoorzitter. Aan de heer W. van 
Asseldonk is eervol ontslag verleend als commissie-  en 
waarnemend raadsvoorzitter. 
De poule van commissievoorzitters bestaat nu uit:
- De heer J. van Gerwen
- De heer J. Schwiebbe 
- De heer R. Verhagen 
- De heer P. Timmers 
- Mevrouw M. Klotz
- De heer K. van Limpt
- De heer L. Gevers 
- De heer N. de Laat 
- De heer S. Oegema 
Als eerste en tweede waarnemend raadsvoorzitter zijn 
respectievelijk benoemd: De heer R. Verhagen en de heer 
M. van der Aalsvoort.

LEERLINGEN VOORTGEZET ONDERWIJS AAN
DE SLAG MET POLITIEK 

Dit schooljaar zijn voor de eerste keer voor alle scholen 
van het voortgezet onderwijs in Meierijstad politieke 
jongerendagen gehouden. Na het Elde college (80 
leerlingen) in februari was het nu de beurt aan het Fioretti 
College (152 leerlingen) en het Zwijsen College (86 
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TERUGBLIK RAADSVERGADERING 27 JUNI

De raad heeft diverse besluiten genomen over: 
•  Benoeming commissievoorzitters en waarnemend 

raadsvoorzitters 
•  Aanwijzing collegeleden als (plaatsvervangend) lid in 

bestuur gemeenschappelijke regelingen
•  Aanpassing gemeenschappelijke regeling Regionaal 

Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
• Reactie op advies Proefcasus Eindhoven Airport
• Bedrijventerreinenvisie Meierijstad
•  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor 

ontwikkeling van Windpark Veghel Win(t)d 
(amendementen LOKAAL: verworpen)

•  De volgende bestemmingsplannen werden (gewijzigd) 
vastgesteld:

 o  Bestemmingsplan ‘Bunderse Hoek’ (amendement 
PvdA, HIER en Lijst Blanco: aangenomen; motie SP: 
verworpen) 

 o  Bestemmingsplan ‘Nijnsel, herziening Huisakkerweg 
12’

 o  Bestemmingsplan ‘Veghels Buiten, herziening Het 
Melven 5’

• De volgende kredieten worden beschikbaar gesteld:
 o  Krediet opzetten ondersteuningsnetwerk Meierijstad 

voor veehouders
 o  Uitvoeringskrediet ‘vervanging wegen 2019’
 o  Krediet ‘uitvoeringsplan mobiliteit 2019’
 o  Voorbereidingskrediet vervanging zwembaden De 

Beemd en De Neul (amendement LOKAAL en D66: 
verworpen)

 o  Uitvoeringskrediet herbestemming voormalig 
gemeentehuis Schijndel (motie D66: verworpen)

Tijdens deze raadsvergadering werd de heer Rik Compagne 
benoemd als wethouder en werd afscheid genomen van 
wethouder Eric van den Bogaard.

TERUGBLIK RAADSVERGADERING 2 JULI 

Deze raadsvergadering stond geheel in het teken van 
fi nanciën. In een gezamenlijke commissievergadering 
REB/M&M op 25 juni is advies uitgebracht aan de raad hoe 
de onderwerpen te behandelen (hamer- of bespreekstuk). 
Op 2 juli jl. heeft de raad in een extra vergadering hierover 
een besluit genomen. Fracties hebben hun algemene 
beschouwingen gehouden over de drie voorstellen. 

leerlingen) om aan de slag te gaan met het thema ‘Alcohol 
& Drugs en Jeugd’.
Burgemeester Van Rooij opende deze dagen. Na een 
toelichting op het thema gingen de leerlingen in groepen 
aan de slag met de opdracht: ‘Hoe jongeren te verleiden tot 
gezond gedrag, gezonde keuzes en een gezondere leefstijl 
over alcohol en drugs’. Raads- en commissieleden van 
Meierijstad waren aanwezig om de leerlingen bij te staan. 
Elke dag werd afgesloten met een bijzondere 
commissievergadering. Na de presentatie van de 
voorstellen volgde een levendig debat. Dit leidde tot een 
compromisvoorstel. 
Tot slot maakte de jury, bestaande uit raadsleden, bekend 
welke groep het beste idee had, wie de beste debater en 
wie de beste groepsvoorzitter was. Het waren leerzame en 
geslaagde dagen.

VIDEO MEE IN DE RAAD

In een korte video van ‘Mee in de Raad’ wordt de inwoner 
meegenomen in het proces van de gemeenteraad. Van 
voorstel tot het besluit. Dit doen we om:
- Inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming
- Te laten zien hoe de gemeente(raad) werkt
-  Een specifi ek onderwerp/beleid uiteen te zetten en toe 

te lichten. 
In deze editie: Herbestemming voormalig gemeentehuis 
Schijndel. Wat is het voorstel, wat vinden inwoners en wat 
stemt de raad? De video’s zijn te vinden op het Facebook- 
en YouTubekanaal van de gemeente Meierijstad. 

ZOMERRECES

Dinsdag 2 juli was de laatste raadsvergadering voor het 
zomerreces. De eerstvolgende vergadering na de zomer 
is die van de agendacommissie op 29 augustus. Vanaf 
medio augustus informeren we u weer over de komende 
vergadercyclus van september (beeldvormende avond, 
commissie- en raadsvergaderingen). 

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). 
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Leerlingen van het Zwijsen College tijdens de politieke 
jongerendagen in de raadzaal in het bestuurscentrum in 
Sint-Oedenrode.



NAHEFFING VARIABEL DEEL AFVALSTOFFENHEFFING
 LIGT EIND AUGUSTUS OP DE MAT

In februari 2019 hebben alle huishoudens in Meierijstad een 
aanslagbiljet gemeentebelastingen 2019 ontvangen. Naast 
de onroerende zaakbelasting is toen ook het vastrecht 2019 
van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht (€ 120,- per 
huishouden) Het variabel deel van de afvalstoffenheffing 
2018 is toen om technische redenen nog niet in rekening 
gebracht.
In de flyer bij dat aanslagbiljet stond al vermeld dat er in 
de loop van dit jaar nog een naheffing zou volgen voor het 
variabel deel.
Het variabel deel van de afvalstoffenheffing betreft 
de kosten van het huisvuil (restafval en GFT) dat u 
daadwerkelijk via containers aangeboden heeft in 2018. De 
naheffing kunt u eind augustus 2019 verwachten.

HERINRICHTING OPENBARE RUIMTE 
STADHUISPLEIN VEGHEL

Op 19 juni is een grote groep inwoners uitgelegd hoe we de 
herinrichting van de openbare ruimte van het Stadhuisplein 
en omgeving in Veghel aan gaan pakken. Dat begint 
met het maken van een visie en een inrichtingsplan. Om 
inspiratie te krijgen gingen de inwoners in groepjes op 
‘safari’ in het gebied. Daar zijn de eerste ideeën voor dit 
gebied al geboren. 

Welke ideeën heeft u over de toekomst van het 
Stadhuisplein en omgeving?
We willen zoveel mogelijk inwoners de kans bieden mee 
te denken. Daarom is er een interactieve website voor dit 
project: http://stadhuisplein.losstadomland.nl. Daarop kunt 
u 24/7 ideeën en aandachtspunten kwijt en ook reageren of 
voortborduren op de ideeën van anderen. Aan de hand van 
5 thema’s wordt je geprikkeld en geïnspireerd: 
• Architectuur en beeldkwaliteit
• Cultuurhistorie en kunst
• Klimaat
• Verkeer, parkeren en routes
• Functies, activiteiten, leuke dingen om te doen.
Uw bijdrage of reacties kunt u toevoegen t/m 31 juli 2019. 
Wilt u weten wat anderen van uw idee vinden? Keer dan op 
een later moment nog eens terug op de website.
De ontwerpers gaan met alle ideeën aan de slag en 
presenteren in het najaar de eerste scenario’s en schetsen. De 
datum van die bijeenkomst maken we na de zomer bekend.
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UITNODIGING NATUURTUIN ‘T BUNDERTJE

Kom naar de onthulling van het voorlopige ontwerp van
Natuurtuin ’t Bundertje.

Het traject voor de nieuwbouw van Natuurtuin ’t Bundertje is 
in volle gang. Inmiddels ligt er een voorlopig ontwerp.
Ben je benieuwd hoe dat eruit ziet?
Kom dan naar de onthulling van het voorlopige ontwerp!
U bent welkom op 4 juli aanstaande van 19.00 uur tot 20.30 
uur bij Natuurtuin t Bundertje, Patrijsdonk 53a in Veghel.

Meer informatie: www.meierijstad.nl/natuurtuintbundertje.

75 JAAR HERDENKEN & BEVRIJDEN IN MEIERIJSTAD

De bevrijding van Brabant begon 
75 jaar geleden in wat nu de 
gemeente Meierijstad is. Sint-
Oedenrode en Veghel waren 
de eerste plaatsen die werden 
bevrijd. Vijf weken daarna volgde 
Schijndel. Een indrukwekkende 
en aangrijpende periode die zijn sporen in onze gemeente 
heeft nagelaten. Dit jaar vinden verschillende activiteiten 
plaats in de gemeente om de gebeurtenissen van toen 
te herdenken. Kijk op www.meierijstadherdenkt.nl wat er 
allemaal te doen is.

OPROEP!
WILT U BIJDRAGEN AAN DE VERBONDENHEID VAN DE 13 KERNEN?

Wij verbinden onze 13 kernen en onze ambities aan netwerkrelaties, van lokaal tot internationaal. Hiervoor investeren wij in 
relaties en netwerken om zo ambities te realiseren. Ook organiseren wij jaarlijks 1 of 2 aansprekende evenementen. Om dit 
gevoel van verbondenheid binnen Meierijstad verder te ontwikkelen faciliteren we ook initiatieven die er voor zorgen dat er 
nog meer onderlinge verbondenheid is tussen de verschillende kernen. Wij stellen hiervoor jaarlijks een budget beschikbaar 
van € 20.000,00.

DOET U MEE?
Heeft u een leuk idee om de verbondenheid te versterken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een sporttoernooi, concert, ten-
toonstelling of fietstocht. U bent vrij in uw keuze als het maar een activiteit is die op een positieve manier bijdraagt aan 
de verbondenheid van Meierijstad.

DE CRITERIA?
Als u voldoet aan onderstaande criteria kunt u kans maken op een percentage van het beschikbare budget.

• De activiteit draagt op een positieve manier bij aan de zichtbaarheid van Meierijstad.
• Het moet gaan om een activiteit of evenement georganiseerd door mensen met binding met Meierijstad. 
• Het plan van aanpak of draaiboek moet uiterlijk 1 november 2019 kunnen worden overlegd. 
• De activiteit draagt bij aan het bij elkaar brengen van mensen en het verbinden van de 13 kernen. 
• Het initiatief en de organisatie van de activiteit liggen bij de gemeenschap. Dit kan een individu of (vrijwilligers)orga-

nisatie zijn. Aandachtspunten hierbij zijn draagvlak, voor iedereen toegankelijk. 
• Het betreft een nieuw initiatief en een eenmalige bijdrage. Van nieuw initiatief is ook sprake als het initiatief al in één 

kern van de gemeente plaatsvindt.
• In de communicatie- en marketinguitingen wordt de naam Meierijstad uitgedragen. 
• Uitgangspunt is cofinanciering. Inzet vrijwilligers-uren vertalen in geld (als cofinanciering). Maximaal 50% van kosten 

met een maximum van € 2.000,00. 

WAT MOET U DOEN?
Ga naar onze website www.meierijstad.nl/verbinding en meld u aan via het beschikbare projectformulier. U kunt dit doen 
tot 1 oktober 2019. Vóór 1 november 2019 krijgt u bericht of u in aanmerking komt voor een bedrag.
Wij hopen op vele mooie initiatieven waardoor wij ons nog meer verbonden voelen, dat is De Kracht van Samen!

Wij werken met het principe wie het eerst komt wie het eerst maalt. 
Dus heeft u een idee en voldoet u aan de criteria, wees er dan snel bij!

KRACHT VAN SAMEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
(VERGUNNINGSVRIJ)

 Boskantseweg 74a  plaatsen van een reclamebord

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

 Zwembadweg 62   gebruiken van een accommodatie 
voor kinderopvang

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Ollandseweg 130   kappen van een boom
 (ter hoogte van) 

Evenementenvergunning
 Vresselseweg   2 t/m 4 augustus 2019 - OLAT 

Wandeldagen en Nacht van OLAT

Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële 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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