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VOORWOORD
Beste inwoners en ondernemers,
Meierijstad is een nieuwe gemeente. Een Brabantse stad van dertien kernen. Een stad met
80.000 inwoners, met een groot groen buitengebied, prachtige bedrijven, bruisende
evenementen en talloze vrijwilligers in de sport, cultuur en de zorg. Het is er goed werken,
wonen en leven. En dat gaan we samen met u verder versterken op een manier die getuigt
van daadkracht, het leggen van verbinding en een integrale aanpak van kansen en
problemen die zich voordoen. Dat vraagt om een stevige bestuurlijke inzet.
In de afgelopen jaren is ons nog meer duidelijk geworden dat er grote opgaven liggen en
dat de inwoners en ondernemers een actieve houding van het gemeentebestuur van
Meierijstad vragen. Er is dus werk aan de winkel. Voorbeelden daarvan zijn: de gemeentelijke
fusie, de harmonisatie van beleid, de extra ambitie om Meierijstad op de kaart te zetten en
het bouwen van de gemeentelijke organisatie en haar dienstverlening. Daarnaast hebben
we te maken met het uitwerken van de extra zorgtaken die naar gemeenten zijn gekomen.
Ook de veranderende relatie tussen burgers en overheid en het belang van gezondheid voor
onze inwoners is belangrijk. Het werken aan duurzaamheid en het behoud van een goed
economisch klimaat en betaalbaar wonen vraagt de volle aandacht. Burgerparticipatie,
duurzaamheid en gezondheid komen als een rode draad terug in alle domeinen.
Als coalitiepartijen hebben we die signalen een plek gegeven in dit coalitieakkoord.
De ambitie om deze woorden in daden om te zetten is sterk. Met een binnenkort op te
leveren collegewerkprogramma gaat B&W met de uitvoering hiervan aan de slag. Wij spreken
ons vertrouwen uit in het college, maar beloven u ook dat we hen kritisch gaan volgen.
Bij voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen zijn we flexibel en stellen we eventueel de
koers bij. We kiezen voor een open houding naar de samenleving en naar alle politieke partijen
in onze gemeenteraad. We nodigen de partijen in de gemeenteraad, inwoners, bedrijven en
instellingen uit om mee te denken en mee te doen. Wij zien met vertrouwen deze
bestuursperiode tegemoet.

Meierijstad zijn we samen!
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INLEIDING

ALGEMEEN

Per 1 januari 2017 is de nieuwe gemeente Meierijstad een feit.

De uitdagende positie van Meierijstad schept verplichtingen.

De coalitiepartners staan volledig achter de vastgestelde visie

Organisatie

Als opvolger van de opgeheven gemeenten Schijndel,

De nieuwe gemeente staat voor grote opgaven en kent veel

Meierijstad 2025 en de besturings- en organisatiefilosofie.

De ambtelijke organisatie toont ondernemerschap en

Sint-Oedenrode en Veghel laat de nieuwe gemeente zich

kansen en mogelijkheden om zich te positioneren in de regio,

het best omschrijven als een ‘dorpenstad’, een groene,

Noord-Brabant en Nederland.

middelgrote stad met aantrekkelijke dorpen.

eigenaarschap.

Burgers

Meierijstad wil constructief samenwerken in de regio.

De basis is gezond vertrouwen in burgers en partners.

We nemen bestuurlijk en ambtelijk een voortrekkersrol, in

Meierijstad is in Noord-Brabant de grootste gemeente in

Leeswijzer

oppervlakte en met bijna 80.000 inwoners, verdeeld over

In dit coalitieakkoord beschrijven we per programma welke

Meierijstad biedt per kern voorzieningen op maat, afhankelijk

dertien kernen, de zevende qua inwonertal. Met bijna 45.000

ambities we hebben in de komende vijf jaar en wat we willen

van de vraag, behoefte en identiteit van de kern of wijk.

arbeidsplaatsen in toonaangevende (inter)nationale bedrijven

bereiken. We geven daarbij aan wat de speerpunten zijn.

in food, feed en logistiek én in het midden- en kleinbedrijf, is

In het meerjarig overzicht van investeringen en bestedingen

Meierijstad stimuleert dat bedrijven in Meierijstad blijven en

Meierijstad een regionaal economisch centrum, behorend tot

zijn de financiële gevolgen uitgewerkt.

nieuwe bedrijven zich hier vestigen, dat jongeren hier naar

de top-10 zakensteden van Nederland. Samen met andere

ieder geval bij AgriFood en in het sociaal domein.
We geven het voorbeeld als werkgever voor het bieden van
kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

school kunnen, stageplekken krijgen en hier kunnen werken.

middelgrote steden in het netwerk ‘Midsize Brabant’ behoort

De samenstelling en taakverdeling van het college is op

Iedereen moet mee (kunnen) doen op een zo volwaardig

Meierijstad tot de trekpaarden van de Brabantse economie.

hoofdlijnen uitgewerkt in de bijlagen.

mogelijke manier.

Na vaststelling van het coalitieakkoord in de gemeenteraad

Burger- en overheidsparticipatie passen we bewust toe zodat

Meierijstad is het scharnierpunt tussen AgriFood Capital
(Noordoost-Brabant) en Brainport (Metropool Regio Eindhoven).

krijgt het college de opdracht om het akkoord uit te werken

de burger maximaal betrokken wordt en zich betrokken voelt.

Meierijstad heeft het beste van twee werelden. We hebben

in een collegewerkprogramma. Die uitwerking zal de “hoe”-

We treden initiatieven van inwoners en ondernemers met

enerzijds het dorpse karakter met haar bourgondische

vraag gaan beantwoorden.

openheid en enthousiasme tegemoet.

folklore waar mensen dicht bij elkaar zijn, elkaar kennen
en voor elkaar zorgen. Anderzijds hebben we goede

Meierijstad heeft een voorbeeldfunctie op het terrein van

recreatieve mogelijkheden, stadse voorzieningen met een

duurzaamheid en draagt dit actief uit. Duurzaamheid is één

sterke economische motor en veel werkgelegenheid. We zijn

van de toetsstenen van alle beleid. Aandacht voor mens,

van het goeie leven én het goeie werken. Beide krachten

milieu en klimaat, hergebruik van grondstoffen en zuinig

willen we koesteren in onze dorpenstad.

omgaan met energie en financiële middelen.
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0. B
 ESTUUR EN
ONDERSTEUNING
Ambitie

Financiële taakvelden

Hondenbelasting

Milieubeleidsplan is leidend (vervuiler betaalt) en is in 2017

Meierijstad is een bestuurskrachtige gemeente. Wij stimu-

De algemene financiële huishouding is stabiel en meerjarig

We schaffen in 2017 de hondenbelasting af.

gereed voor invoering van een uniforme heffing in 2018.

leren burgerparticipatie. Als ambassadeur en lobbyist

sluitend. De reservepositie en het weerstandsvermogen zijn

behartigen we de belangen van de gemeente en zijn we

op orde. Structurele lasten worden gedekt met structurele

Toeristenbelasting

een actieve partner in samenwerkingsrelaties. De be-

inkomsten.

(Belasting op het bieden van nachtverblijf)

Rioolheffing

We handhaven in 2017 de huidige situatie voor de toeristen-

We kiezen voor 100% kostendekking.

belasting. Harmonisatie volgt na 2017.

Heffing 2017 ongewijzigd laten omdat er nog geen uniform

stuurders en de ambtelijke organisatie van Meierijstad
zijn herkenbaar, betrokken en staan dicht bij de inwoner.

De financiën van het sociaal domein beschouwen we als een

Fiscale uitvoering is eenvoudig.

gesloten systeem waarbij overschotten gereserveerd worden

Wat willen we bereiken
Dienstverlening

binnen een reserve sociaal domein. Incidentele tekorten die

Precariobelasting

voor 2018 daarop gebaseerd kan worden. We kiezen vanaf

niet uit de reserve sociaal domein kunnen worden gedekt,

Precariobelasting voor kabels en leiding wordt niet toegepast

dat moment in principe voor vastrecht en gebruikersheffing

worden verevend met de algemene reserve.

in afwachting van de landelijke afschaffing van deze

en een eenvoudige mix: Vastrecht voor eigenaar en

belasting.

gestaffelde heffing voor de gebruiker. Het is aan het college

Dienstverlening is klantvriendelijk, resultaatgericht, laagdrempelig, servicegericht en dichtbij.
Gebouwen en gronden

beheerplan ligt. Het beheerplan is in 2017 gereed zodat tarief

We willen de gemiddelde belastingdruk zo min mogelijk laten

om dit uit te werken.

toenemen. Belastingen worden wel trendmatig aangepast

Parkeerbelasting

(CBS indexering).

We schaffen in 2017 betaald parkeren in Meierijstad af.

We zorgen voor optimaal vastgoedbeheer en maken slimme

Leges
We uniformeren de leges per juli 2017 en kiezen voor 100%

combinaties tussen behoefte aan ruimte en leegstand van

Onroerende zaakbelastingen

Reclamebelasting

kostendekking per titel van de legesverordening.

onze gebouwen. We doen afstand van gebouwen die we niet

We handhaven de bestaande principes:

We handhaven de reclamebelasting. We overleggen met

We maken kosten en opbrengsten bruto zichtbaar in de

benutten.

De totale opbrengst OZB blijft ongewijzigd.

ondernemers of uniformering van tarieven gewenst is.

begroting.

We handhaven de verhouding tussen de segmenten
We hebben een voorkeur voor verkoop binnen gestelde

woningen en niet woningen voor 2017.

Afvalstoffenheffing

Baatbelastingen

kaders van het gemeentehuis van de voormalige gemeente

Toename van woningen en bedrijven (uitbreiding)

We kiezen voor 100% kostendekking.

We handhaven de huidige belastingen en we bieden als

Schijndel. De invulling van functies dient bij te dragen aan

beschouwen we als autonome groei.

In 2017 blijven de tarieven ongewijzigd.

alternatief een afkoopregeling aan.

de levendigheid en aantrekkelijkheid van het centrum.

Waardewijzigingen verrekenen we met het tarief.
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1. VEILIGHEID
Ambitie

Een nieuw “integraal veiligheidsplan Meierijstad 2017-2022”

Een veilige leefomgeving is voor iedereen belangrijk,

inclusief uitvoeringsmaatregelen.

zowel in wijken, buurten, dorpen als ook op bedrijventerreinen. Hierbij kiezen we voor een integrale benadering

Het vergroten van de nabijheid, herkenbaarheid en

van veiligheid inclusief sociale veiligheid en de aanpak

aanspreekbaarheid van de politie evenals de gemeentelijk

van ondermijnende criminaliteit. Zowel preventief als

toezichthouders.

repressief beleid wordt daarbij ingezet. Als gemeente
willen we ons samen met de veiligheidspartners inzetten

Prioriteit voor aanpak huiselijk geweld alsmede voor onder-

voor een veilige leefomgeving. Maar ook anderen

mijnende criminaliteit, in het bijzonder druggerelateerd.

hebben daarbij een belangrijke rol. We willen dan ook
ons samen met onze inwoners, scholen, instellingen en

Inzet en betrokkenheid van inwoners, scholen, instellingen

bedrijven collectief inzetten voor een veilige gemeente

en bedrijven die leiden tot vermindering van overlast,

Meierijstad.

onveiligheid en criminaliteit.

Wat willen we bereiken

2. VERKEER, VERVOER
EN OPENBARE RUIMTE

Crisisbeheersing
De bestaande brandweerposten zijn het uitgangspunt voor

Openbare orde en veiligheid

de brandweerzorg in Meierijstad. Door geïntensiveerde

Ambitie

Er komt een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)

Een veiliger leefomgeving door een gerichte aanpak in

onderlinge samenwerking en uitwisseling, zowel kwalitatief als

Meierijstad streeft naar optimale bereikbaarheid en

voor het traject N 279 van Asten tot Den Bosch inclusief

Meierijstad, in het bijzonder voor gebieden met een meer

kwantitatief, kunnen deze posten een versterkte rol vervullen

verkeersveiligheid. De kwaliteit van de openbare ruimte

3 varianten. Het MKBA dient duidelijk te maken welke variant in

dan gemiddeld risicoprofiel voor criminaliteit. De gemeente

voor de brandweerzorg en crisisbeheersing in Meierijstad.

vergroot de leefbaarheid.

Meierijstad de voorkeur heeft.

heeft hierbij een regisserende en actieve rol om dit samen
met genoemde partners te bereiken.

Een geactualiseerd beeld van veiligheidsrisico’s op het niveau
van de gemeente Meierijstad.

Wat willen we bereiken

We aanvaarden de uitkomsten van het MKBA en bij doorgang
kiezen we de voor Meierijstad meest gunstige oplossing.

Verkeer en vervoer

Dit standpunt verdedigen we bij de provinciale stuurgroep.

Goede bereikbaarheid van kernen, wijken en bedrijventerreinen.

De provincie neemt het uiteindelijke besluit.

We verbeteren de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom

Beheer openbare ruimte

en in het buitengebied.

De openbare ruimte moet aangenaam, schoon, goed
onderhouden en veilig zijn, met voldoende groen, waarbij de

We ondersteunen het provinciaal beleid “Help Brabant mee op

winkelcentra/publieksruimtes extra uitstraling krijgen.

weg naar nul verkeersdoden”.

Meierijstad faciliteert en stimuleert burgers die openbare
ruimte willen ‘adopteren’.

Aansluiting op de snelfietsroutes.
Economische havens en waterwegen
Goede en gratis parkeervoorzieningen. Een verdere uitrol van

We streven naar versterking van goederenvervoer

blauwe zones.

over water.

We starten een lobby voor aansluiting op het landelijk
spoorwegnet.
We beperken de parkeeroverlast van vrachtwagens.

10 - Coalitieakkoord 2017-2022
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3. ECONOMIE
Ambitie

Wat willen we bereiken

Meierijstad is een toeristische trekpleister van economisch

Partner van ondernemers

Met bijna 45.000 arbeidsplaatsen in toonaangevende

Economische ontwikkeling

belang, met buitenrecreatie, kunst en cultuur als aantrekkelijke

We stellen ons op als partner van het bedrijfsleven. We stellen

(inter)nationale bedrijven in food, feed en logistiek én in

We bieden ruimte voor de ontwikkeling van bestaande

pijlers.

hoge eisen aan de dienstverlening aan bedrijven. Met het

het midden- en kleinbedrijf, is Meierijstad een regionaal

bedrijven, het aantrekken van nieuwe bedrijven en faciliteren

economisch centrum, behorend tot de top-10 zaken-

innovatie binnen het bedrijfsleven. Daarvoor is een sterk

Er is breedband beschikbaar voor de hele gemeente.

gericht op arbeidsparticipatie van inwoners met afstand tot

steden van Nederland. Samen met andere middelgrote

netwerk tussen ondernemers, overheid en onderwijs nodig.

Iedereen heeft toegang tot een mobiel netwerk.

de arbeidsmarkt.

Eindhoven (Brainport) behoort Meierijstad tot de

Meierijstad wil economisch sterke en aantrekkelijke winkelcentra

Fysieke bedrijfsinfrastructuur (bedrijventerreinen)

Economische promotie

trekpaarden van de Brabantse economie.

met respect voor de eigen identiteit van de verschillende

Meierijstad heeft een economisch belang in de vorm van

Meierijstad is een stevig merk dat iedereen omarmt.

Meierijstad is toonaangevend in AgriFood Capital,

kernen. Wij blijven inzetten op de huidige concentratie-

grondposities. Inbreiding gaat voor uitbreiding. Daar waar

Samen met het bedrijfsleven én partijen op het terrein van

waarbij Food de verbindende factor is. Wij investeren in

gebieden met een regionaal winkelaanbod.

grondposities van onvoldoende omvang voor inbreiding

cultuur/toerisme/recreatie zoals Platform Ondernemend

bedrijfsleven worden plannen ontwikkeld en uitgevoerd,

steden in het netwerk ‘Midsize Brabant’ en de regio

een intensieve samenwerking met ondernemers en

beschikbaar zijn vindt uitbreiding plaats.

Meierijstad, AgriFood Capital, Visit Brabant, ZLTO en Recron

onderwijs. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is

Voor initiatieven op het gebied van kleinschalige bedrijvigheid

Foodpark fase 2 wordt mogelijk ontwikkeld bij minimaal

werken we aan de kwaliteiten en de naamsbekendheid van

een uitgangspunt. Onze winkelgebieden zijn in combinatie

en startende ondernemers staan wij open. Grote en/of

70% uitgifte van de gronden van Foodpark fase 1 conform

Meierijstad en de diverse kernen.

met horeca en recreatie & toerisme aantrekkelijk,

belastende bedrijven worden geconcentreerd op bedrijven-

RRO afspraak. Op dat moment wordt nut en noodzaak

divers en levendig. Wij bieden ruimte voor innovatieve

terreinen. Er komt een eenduidig VAB (vrijkomende agrarische

bepaald inclusief de inpassing en voldoende lokale

duurzame ontwikkeling van agrarische en recreatieve

bebouwing) beleid op basis van een evaluatie van het

compensatie met natuur.

bedrijven in het buitengebied die bijdragen aan de

huidige beleid.

ruimtelijke kwaliteit.
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4. ONDERWIJS
Ambitie

Wat willen we bereiken

In Meierijstad kan iedereen zijn of haar talenten ontwik-

Basisonderwijs

kelen, met passend onderwijs waar nodig. De gemeente

We willen in elke kern basisonderwijs behouden.

stimuleert een goede aansluiting tussen vroeg- en
voorschoolse voorzieningen, het basisonderwijs en het

Onderwijshuisvesting

voortgezet onderwijs. Arbeidsmarkt en onderwijs sluiten

Bij investeringen in onderwijshuisvesting is een multi-

goed bij elkaar aan. Er is een intensieve samenwerking

functionele accommodatie uitgangspunt. Een integraal

tussen overheid, ondernemers en onderwijs.

onderwijshuisvestingsplan vormt de basis.
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Passend en efficiënt leerlingenvervoer.

5. SPORT, CULTUUR,
TOERISME EN RECREATIE

Er is een opleidingsniveau dat aansluit op de vraag van

Ambitie

Cultuur

de lokale arbeidsmarkt.

In Meierijstad zijn sport en gezondheid met elkaar

Inwoners kunnen gebruik maken van cultureel aanbod dat

verbonden. Er is een breed aanbod in sport voor iedereen

bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling, creativiteit en

toegankelijk. Cultuur is de verbindende schakel.

identiteit van mensen en kernen. We steunen en faciliteren

Door slimme combinaties van cultuur, economische

culturele voorzieningen en activiteiten.

dragers, educatie en beleving bieden we uitdagende

We realiseren in ’t Spectrum een podiumaccommodatie.

ontspanningsmogelijkheden. Meierijstad biedt een gunstig
vestigingsklimaat voor creatieve mensen. Kunst maken we

Vrijwilligers

zichtbaar en toegankelijk voor een zo breed mogelijk

Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen het verenigings-

publiek. Meierijstad vormt een toeristische schakel tussen

leven. Vraaggericht bieden wij hen collectieve ondersteuning.

Het Groene Woud en De Maashorst. Zowel in het buitengebied, maar ook in en dicht bij de woongebieden zijn er

Musea en kunst

volop recreatiemogelijkheden voor jong en oud.

Meierijstad gaat zorgvuldig om met haar kunstbezit. Wij maken
kunst maximaal toegankelijk en zichtbaar voor een breed

Wat willen we bereiken

publiek. Meierijstad geeft gevolg aan het raadsbesluit van
de gemeente Schijndel omtrent de kunstcollectie.

Sportbeleid en activering

14 - Coalitieakkoord 2017-2022

We willen een breed sportaanbod toegankelijk voor iedereen.

Lokale omroep

Sport en gezondheid zijn met elkaar verbonden en dit gaan

Een lokale omroep met kwalitatief goede en aantrekkelijke

we versterken.

programma’s.

Sportaccommodaties

Groen en (openlucht) recreatie en toerisme

Eind 2017/begin 2018 presenteren we een voorstel gebaseerd

Vergroten en toegankelijk maken van waardevolle landschappen

op bestaande plannen voor buitensportaccommodaties.

en natuur. Een samenhangend beleid toerisme en recreatie

We bieden een duurzame oplossing aan verenigingen.

dat aansluit bij de ontwikkelingen binnen Het Groene Woud,

Erp en Sint-Oedenrode krijgen in het bijzonder aandacht.

Dommelvallei en De Maashorst en de realisatie van een

Een passend aanbod van binnensportaccommodaties.

aantal aansprekende projecten.
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7. V
 OLKSGEZONDHEID
EN MILIEU
Ambitie

We zetten in op integratie van gezondheidszorgbeleid met

Gezondheid is een speerpunt van Meierijstad.

ander beleid binnen het sociaal domein. Dit betekent dat

Gezond gedrag wordt gestimuleerd ondersteund, door

organisaties die onze inwoners ondersteunen op het gebied

preventieprojecten Meierijstad is actief en loopt voorop

van wonen, volksgezondheid en welzijn effectief en efficiënt

op het gebied van duurzaamheid. We scheiden ons afval

met elkaar samenwerken en ontschotting nastreven.

nog beter, belonen dit en zetten stappen op het gebied

6. SOCIAAL DOMEIN

van de circulaire economie.

Riolering

We gaan beter meten, beter monitoren en scherper

Wateroverlast en verdroging gaan we tegen door waterberging

handhaven op de provinciale (Omgevingsdienst Brabant

en ontkoppeling van riolering. Het beheerplan riolering is in

Noordoost) en landelijke normen. De gemeente zet

2017 gereed.

jaarlijks zichtbare stappen richting energieneutraal.
Op weg daar naar toe willen we energiebesparing en

Afval

productie van duurzame energie versterken.

We formuleren een ambitieuze doelstelling op het gebied van
circulaire economie: hergebruik van grondstof en afvalscheiding.

Wat willen we bereiken

We stimuleren en belonen afvalscheiding.

Volksgezondheid

Milieubeheer

Ambitie

onderwijs, welzijn en vrije tijdsbesteding. Voor jongeren met

We stimuleren gezond gedrag en zorgen voor een gezonde

We gaan beter en scherper meten, monitoren en handhaven

De inwoners van Meierijstad geven zelf vorm aan hun

problemen is er zorg en ondersteuning, o.a. via de jeugdzorg.

leer- en leefomgeving. We zetten in op preventie van onder

op de provinciale en landelijke milieunormen.

leven en aan hun omgeving. Wij stimuleren en onder-

Beleid gericht op preventie heeft prioriteit.

andere alcohol- en drugsgebruik.

steunen dit. Samen met de inwoners versterken we de

In 2050 is Meierijstad een energieneutrale gemeente.

leefbaarheid in wijken en dorpen. We voorkomen sociale

Ouderen wonen langer zelfstandig. Met belangengroepen

uitsluiting en eenzaamheid.

blijven wij in nauw overleg om ouderen hierbij te ondersteunen.

Uiterlijk 2018 ligt er een plan “Meierijstad energieneutraal”.

Aan inwoners die dat nodig hebben wordt passende
ondersteuning aangeboden. We zorgen voor maatwerk

Er voor elkaar zijn hoort bij Meierijstad. Door samenspraak

en voor kwaliteit. De ondersteuning is effectief en efficiënt.

en samenwerking wordt de band tussen inwoners van wijk of
dorp versterkt. De gemeente stimuleert en ondersteunt dit.

Wat willen we bereiken

Werk of een andere zinvolle dagactiviteit hebben is van

De gemeente wil kwaliteit van dienstverlening in het sociaal

belang. In Meierijstad doet iedereen mee, vanuit eigen

domein. Innovatie, effectiviteit en efficiëntie door zelfsturing

talenten. Wie het zelf niet redt, krijgt ondersteuning.

staan centraal. We kiezen voor een integrale aanpak waarbij
de sociale wijkteams de spil zijn.

Meierijstad biedt inwoners die het financieel moeilijk hebben
- met name jeugdigen - mogelijkheden om ook mee te doen.

Lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet.

Armoedebestrijding en de aanpak van laaggeletterdheid
staan hoog op de agenda.

In Meierijstad is zorg, begeleiding en ondersteuning van hoge
kwaliteit. Dit alles naar tevredenheid van de inwoners die

Beleid in het sociaal domein komt na samenspraak met

hiervan afhankelijk zijn. Mantelzorg en vrijwilligerswerk wordt

burgers en maatschappelijke organisaties tot stand.

gewaardeerd, gestimuleerd en ondersteund.

De diverse adviesraden zien wij als partner. Ook dorps- en
wijkraden krijgen hierin een rol. Samen bouwen we aan

Voor de jeugd zijn in Meierijstad voldoende ontwikkelings-

Meierijstad.

mogelijkheden voor de groei naar volwassenheid door o.a.
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8. VOLKSHUISVESTING,
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, STADS- EN
DORPSVERNIEUWINGEN
Ambitie

Wat willen we bereiken

Bij de ontwikkeling van stedelijk gebied is zuinig ruimtegebruik

Meierijstad heeft een ambitie dat burgers, organisaties en

De gemeente Meierijstad is een aantrekkelijke, duurzame

Ruimtelijke ontwikkeling

de ambitie, waarbij inbreiding vóór uitbreiding gaat, óók als

bedrijven meedoen en meebepalen en beschouwt de

en gezonde omgeving om te wonen, te werken en te

Voor zowel het buitengebied als het stedelijk gebied stellen

dit extra investeringen vraagt door locatie gebonden

aankomende omgevingswet en woonvisie als een kans om hen

recreëren. Een ruimtelijke balans tussen wonen, werken

we, samen met belanghebbenden, een omgevingsvisie en

herontwikkelkosten.

te betrekken bij het inrichten van de woon- en leefomgeving.

en leven. De gemeente geeft, behalve aan de agrarische

-plan op waarbij de ruimtelijke kwaliteit per gebied wordt

sector als belangrijke economische drager, ruimte aan

bepaald. Doel is een economisch florerende en aantrekkelijke

Natuurwaarden die verloren gaan door de uitbreiding van

Monumentenbeleid/cultureel erfgoed/archeologie

andere vormen van economie in het buitengebied,

gemeente met een balans tussen wonen, landbouw,

woonwijken en bedrijventerreinen of door aanleg van wegen

Meierijstad wil monumenten en cultureel erfgoed behouden

passend bij de aard, schaal en gewenste kwaliteit van

volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu en recreatie.

worden zo dichtbij mogelijk gecompenseerd (ruime groen-

en herstellen. We formuleren een visie waarin o.a. stedenbouw,

het landelijk gebied.

Een uitnodigend ruimtelijk beleid waarbij de eigenaar

buffers).

gebouwde omgeving, groene omgeving en archeologie

De behoefte van woningzoekenden is uitgangspunt bij

verantwoordelijk is voor de ruimtelijke kwaliteit binnen de

het formuleren van lokaal woningbouwbeleid. Meierijstad

door de gemeente gestelde kaders.

heeft de ambitie dat burgers en bedrijven meedoen en

samengebracht zijn. Samen met oudheidkundige verenigingen,
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

erfgoedorganisaties en het Platform Erfgoed Meierijstad.

Passief grondbeleid is uitgangspunt.

Op basis daarvan moet nieuwbouw in historische kernen

meebepalen. De omgevingswet en de woonvisie zien we

We willen samen met onder andere de waterschappen

als een kans om inwoners actief te betrekken bij de

‘Aa en Maas’ en ‘De Dommel’ kwaliteitsimpulsen geven aan

Wonen en bouwen

woon- en leefomgeving.

waterveiligheid, natuurwaarden en landschapsontwikkeling.

Meierijstad neemt de behoefte van de woningzoekenden als

Stads- en dorpsvernieuwing

uitgangspunt bij het formuleren van de woonvisie. Meierijstad

De wijken en dorpen binnen Meierijstad zijn een aantrekkelijke

maakt het mogelijk dat gebouwd kan worden in alle kernen.

vestigingsplaats.
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ONDERTEKENING

BIJLAGEN

Sint-Oedenrode, 12 januari 2017

De portefeuilleverdeling vormt een dynamisch geheel en is gebaseerd op collegiale samenwerking.

Voor akkoord:

Waar nodig werken we projectmatig.

Coalitieakkoord 2017 - 2022

Samenstelling college en portefeuilleverdeling

1.	Openbare orde, veiligheid:

5.	Ruimtelijke ontwikkeling:

M.A. (Marcel) Fränzel MSc, burgemeester

drs. H.J.M.P.M. (Eric) van den Bogaard,

Openbaar bestuur, Intergemeentelijke samenwerking en

Team Meierijstad, 4e loco

externe betrekkingen, burgerzaken, veiligheid, crisisbeheersing,

Ruimtelijke ordening, ontwikkeling buitengebied,

openbare orde, brandweer, communicatie, APV inclusief

vergunningverlening, monumentenbeleid / archeologie,

toezicht en handhaving, klachtenbehandeling

stedelijke ontwikkeling, stads- en dorpsvernieuwing
1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden:

J.A.V. (Janine) Heisterkamp

J.T.M.M. (Johan) van Gerwen

W.P.A.M. (Wilma) Wagenaarsvan Beers

Ing. S. (Sikko) Oegema

2.	Zorg, volkshuisvesting en volksgezondheid:

Erp, Nijnsel, Boskant, Veghel (1)

E.M.J.M. (Eus) Witlox, Team Meierijstad, 1e loco
Ouderen, Wmo, volkshuisvesting, statushouders, welzijn,

6.	Sport, onderwijs, recreatie & toerisme en leefbaarheid:

volksgezondheid, kleinschalig collectief vervoer,

drs. J.C.M. (Coby) van der Pas, CDA, 5e loco

leerlingenvervoer, vrijwilligersbeleid en mantelzorg

Sport incl. accommodaties, onderwijs incl. huisvesting,

1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden:

leerplicht, passend onderwijs, kinderopvang en

Wijbosch, Mariaheide, Keldonk, Boerdonk

peuterspeelzalen, integrale kindcentra, recreatie en
toerisme, gemeentelijk vastgoed, coördinatie

3.	Economie, innovatie en financiën:

leefbaarheid kernen

J.H.M. (Jan) Goijaarts, CDA, 2e loco

1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden:

Economie en ondernemerscontacten, agrarische sector,

Sint-Oedenrode (tweede aanspreekpunt voor alle kernen)

winkelcentra en markten, grondbedrijf, AgriFood, financiën
(weerstandsvermogen, risicobeheer, belastingen), innovatie,

7.	Werk, jeugd en cultuur:

stadsmarketing, coördinatie subsidie- en fondsenwerving

M.H.B. (Menno) Roozendaal MSc, PvdA, 6e loco

1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden:

Werk en inkomen (participatiewet), arbeidsmarkt participatie

Schijndel (N, C, Z)

en integratie, kunst en cultuur incl. lokale omroep, jeugd en
jongeren incl. jeugdzorg, dienstverlening, bedrijfsvoering

4.	Infrastructuur en duurzaamheid:

(P&O, ICT en privacy)

H.G.W.M. (Harry) van Rooijen, VVD, 3e loco

1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden:

Verkeer, vervoer en waterstaat, beheer openbare ruimte

Olland, Eerde

incl. speeltuinen/evenementenbeleid waaronder kermissen,
afvalstoffenbeleid en milieu, water- en natuurbeheer,
duurzaamheid, nutsvoorzieningen
1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden:
Veghel (4), Zijtaart
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INVESTERINGSPROGRAMMA 2017-2022
Netto inv.
Begroot resultaat financiele basisbegroting

2017

2018

2019

2020

2021

- 608.802

1.761.197

2.771.710

3.848.334

3.848.334

1) Besluiten onderhandelingen
Uitbreiding formatie bestuur

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

Precario - Hondenbelasting - Parkeren

549.000

549.000

549.000

549.000

549.000

Bedrijfsvervoerplan

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Wijk- en dorpsraden versterken

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

719.000

719.000

719.000

719.000

371.000

475.000

611.000

768.000

943.000

-

50.000

100.000

100.000

100.000

Subtotaal besluiten onderhandelingen

719.000

2) Kapitaallasten investeringen en bestedingen
Structurele lasten agv vrijmaken dekkingsreserves
Investering in fietsroutes

2.000.000

Investering in EVZ en beekherstel e.d.

4.000.000

85.000

170.000

170.000

170.000

Investering in buurt en wijken i.r.t. burgerparticipatie

5.000.000

110.000

220.000

220.000

220.000

Investering in parkeervoorzieningen vrachtwagens in co-financiering

175.000

20.000

20.000

20.000

20.000

2.500.000

55.000

110.000

110.000

110.000

Investering in bereikbaarheid wegen 2017

2.000.000

50.000

100.000

100.000

100.000

Investering in bereikbaarheid wegen 2018

2.000.000

100.000

100.000

100.000

Investering in het oplossen van onveilige verkeerssituaties

Investering in bereikbaarheid wegen 2019

2.000.000

Investering in bereikbaarheid wegen 2020

2.000.000

Investering in bereikbaarheid wegen 2021

2.000.000

Landschapsontwikkelingsplan

100.000

200.000

42.000

42.000

42.000

150.000

300.000

300.000

5.000

5.000

5.000

5.000

8.500

8.450

8.400

8350

110.000

110.000

110.000

Investering in onderwijshuisvesting cfm nieuw plan
Investering in toegankelijkheid van voorzieningen o.a. bushaltes

100.000

Aanleg HOV-halte

150.000

Centrumplan Sint-Oedenrode in combinatie met De Neul

2.500.000

Investeringen uit masterplan buitensportaccommodaties

1.000.000

Podiumaccommodatie Schijndel in Spectrum

2.100.000

Podiumaccommodatie Veghel
Gemeentelijke kunstcollectie opslag en tentoonstellingsruimte

100.000
100.000

2.000

77.000

77.000

77.000

95.000

126.000

126.000

126.000

77.000

77.000

77.000

77.000

150.000
1.000.000

Herbestemming gemeentehuis (boekwaarde resp. expl.lasten)
Accommodatie Boschweg

pm

Subtotaal kapitaallasten

pm
373.000

pm

1.030.500

pm

2.026.450

pm

2.433.400

2.708.350

3) Belastingvoorstellen
Subtotaal belastingvoorstellen
Nieuw begroot financieel resultaat meerjarenraming
Incidentele ruimte
incidentele dekking algemene reserves

-

-

-

-

-

-1.700.802

11.697

26.260

695.934

420.984

2017

2018

2019

2020

2021

2.550.000

Incidentele ruimte bij vrijmaken dekkingsreserves 2017

-

Incidentele ruimte bij vrijmaken dekkingsreserves 2018

3.500.000

Incidentele ruimte bij vrijmaken dekkingsreserves 2019

3.500.000

Incidentele ruimte bij vrijmaken dekkingsreserves 2020

3.500.000

Incidentele ruimte bij vrijmaken dekkingsreserves 2021

3.500.000

Beschikbaar

2.550.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

150.000

50.000

Incidentele bestedingen
MKBA

60.000

Burgerinnovatiefonds (participatie)
Kringloopactiviteiten versterken

250.000

250.000

pm

Ondernemingsinnovatiefonds (co-financiering)

100.000

150.000

Organisatie-optimalisatie

250.000

250.000

Masterplan sportaccommodaties
Groenstructuren Meierijstad bebouwde kom

1.500.000

Frictiebudget subsidies
Bijdrage podiumaccommodatie Veghel (co financiering)
Totaal incidentele bestedingen
Saldo incidentele ruimte
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250.000

50.000
250.000
150.000
860.000

2.150.000

500.000

150.000

50.000

1.690.000

1.350.000

3.000.000

3.350.000

3.450.000
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Meierijstad zijn we samen!

