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Persberichten 

Totaal 90.000 vierkante meter aan varkensstallen verdwijnt in Meierijstad 

In Meierijstad hebben 42 varkensbedrijven toestemming gekregen om hun bedrijf te beëindigen. 

Zoals het er nu naar uitziet, gaan 25 van de 42 bedrijven stoppen. Hiermee verdwijnt bijna 90.000 

m² aan varkensstallen. Vanaf eind vorig jaar konden varkenshouders die willen stoppen, gebruik 

maken van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Van de 407 saneringen 

waarvoor groen licht werd gegeven voor heel Nederland, zijn er 42, ruim 10%, uit Meierijstad.  

De varkenshouderijen kunnen nu hun plannen voor een nieuwe bestemming en de sloop van de 

varkensstallen in gang zetten. Dat draagt, met de vermindering van geuroverlast en het 

terugdringen van schadelijke stoffen, bij aan het verbeteren van de leefomgeving. 

Varkenshouders konden voor advies en begeleiding terecht bij de gemeente. Een belangrijk 

onderdeel in de keuze om wel of niet te stoppen, is de passende herbestemming. De afgelopen 

maanden is hierover intensief met hen gesproken  

Wethouder Jan Goijaarts: “We begrijpen dat de overweging om te stoppen met hun varkensbedrijf 

een enorme impact heeft op het leven van de varkenshouders. Zij staan voor een belangrijke 

beslissing voor hun toekomst. We hebben daarom geprobeerd zo goed mogelijk mee te denken 

met de aanvragers binnen onze gemeente en samen afwegingen gemaakt om te komen tot een 

advies op maat. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels voor 20 van de 25 locaties besloten 

in principe medewerking te verlenen aan de herbestemming. 

 

‘Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust’ in januari van start 

‘Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust’ is de paraplunaam voor twee plannen die Meierijstad 

gaat maken. Het ene gaat over de afkoppeling van het hemelwater in de wijk Dommelrode. 

Het ander is een plan om de waterhuishouding in het natuurgebied Diependaal aan te 

passen. Dit is nodig om de leefomgeving geschikt te maken voor de gevolgen van het 

veranderende klimaat; zoals extreme droogte of neerslag.  

 

Dommelrode 

Met de afkoppeling in Dommelrode blijft er minder ”water op straat” staan én wordt het water in 

het gebied vastgehouden. Ook is er minder vaak sprake van vervuilende rioolwateroverstorten op 

de Dommel. De werkzaamheden worden gecombineerd met groot onderhoud aan de bestaande 

riolering en herinrichting van de openbare ruimte.  

Omdat de straten in Dommelrode het projectgebied een voor een helemaal open gaan, is het een 

uitgelezen kans om opnieuw na te denken over de inrichting van de straat. Sommige dingen 



 
liggen vast, maar heel veel kan door de samenwerkende bewoners worden ingevuld. Elke 

bewoner kan meedoen en het is de bedoeling dat bewoners er samen op straat- en buurtniveau 

uitkomen. 2021 wordt benut om de plannen te maken en uit te werken en in 2022 is de uitvoering 

gepland. Bij de bewoners van de betreffende straten valt binnenkort een uitnodiging op de mat 

waarin en de interactieve projectwebsite is dan ook online. 

Wethouder Van Rooijen heeft veel vertrouwen in het ontwerpproces waarin zijn 

portefeuilleonderdelen infrastructuur en duurzaamheid hand in hand gaan: “De aanpak die we in 

Dommelrode volgen, hebben we voor t eerst én met succes toegepast in de wijk Kienehoef. Daar 

stonden we voor een vergelijkbare afkoppelingsopgave. Bewoners hebben de kans gegrepen om 

met elkaar een plan te maken voor de nieuwe inrichting van hun straat; de ruimte die we boden 

voor diversiteit en eigenheid is volop benut. En op dit moment is de herinrichting volop in 

uitvoering.” 

 

Diependaal 

Door aanpassing van het watersysteem in en rond het natuurgebied Diependaal wordt het 

grondwater (kwel) meer vastgehouden. Dat heeft een positief effect op de natuurwaarde en 

biodiversiteit in dit gebied. Het betekent ook een uitbreiding van mogelijkheden voor wandelen 

en/of andere toeristisch recreatieve doelstellingen. Er ligt op hoofdlijnen een schets voor deze 

ontwikkeling.  De grondeigenaren krijgen een uitnodiging om dat samen verder uit te werken. 

 

Nieuw in de reeks ‘groen-blauwe’ projecten 

‘Groen-blauwe’ initiatieven zijn projecten die een positieve bijdrage leveren aan de 

klimaatbestendigheid en de biodiversiteit. ‘Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust’ is een volgend 

project in die reeks in Sint-Oedenrode. Het project “Blauwe Sportparken” is inmiddels afgerond, 

“Kienehoef Klimaatrobuust” is op dit moment in uitvoering. De voorbereidingen van “Ruimte voor 

de Dommel” en “Herinrichting van de Markt” lopen volop. Al deze plannen geven (mede) invulling 

aan de ambitie van Meierijstad om in 2050 volledig klimaatbestendig te zijn. Ook ideeën en 

initiatieven van belangrijke maatschappelijke partners worden verbonden met de gemeentelijke 

ambities. Dan gaat het bijv. om Waterschap De Dommel, de provincie en natuur- en 

landschapsorganisaties. 
 

 

Kwijtschelding vorderingen participatiewet  

Mensen met langlopende schulden komen vaak steeds dieper in de problemen. De (lokale) 

overheid heeft vaak een rol bij het ontstaan en het oplopen van schulden. Daarom is onderzocht 

op welke manier gemeente Meierijstad het bestaande beleid rondom vorderingen door verleende 

bijstand kan versoepelen. Gekeken is of kwijtschelding eerder mogelijk is, bijvoorbeeld na 3 jaar in 

plaats van de huidige termijn van 5 jaar. Gemeente Meierijstad gaat de termijn van kwijtschelding 

van de vorderingen naar 3 jaar verlagen om zo meer perspectief te bieden voor een schuldenvrije 

toekomst. Voorwaarde is wel dat de betrokkene gedurende deze 3 jaar aan zijn aflossingsplicht 

heeft voldaan. De verlaging van de termijn geldt niet voor fraudevorderingen of leningen voor 



 
zelfstandigen. Menno Roozendaal: “Schulden zijn een belangrijke oorzaak voor stress in de 

samenleving. Gelukkig biedt de landelijke overheid gemeenten steeds meer ruimte voor maatwerk 

om mensen lucht te geven.” 

Het nieuwe beleid gaat in per 1 januari 2021 voor nieuwe situaties. Ook worden de bestaande 

vorderingen individueel beoordeeld of er sprake kan zijn of ook hier de verkorting van de termijn 

toegepast kan worden.  

 

Besluitenlijst B&W 

 

Gebundelde afhandeling principeverzoeken in het kader van de ‘Subsidieregeling 

sanering varkenshouderijen’ 

In Meierijstad hebben 47 bedrijven zich aangemeld voor de ‘Subsidieregeling sanering 

varkenshouderijen’. Van de 47 hebben 42 varkenshouders een positieve beschikking 

gekregen. Dit heeft geleid tot de indiening van meerdere principeverzoeken. Het 

college heeft besloten onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de 

principeverzoeken Kraanmeer 28 te Erpen Zijtaartseweg 12 te Sint-Oedenrode. 

 

Zie ook het persbericht. 

 
 

Sint-Oedenrode Zuid; klimaatrobuuster 

Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuuster” is een volgend groen-blauw project in Sint-

Oedenrode dat een positieve bijdrage levert aan de Klimaatbestendigheid en 

biodiversiteit in Sint-Oedenrode. Het college heeft ingestemd met een 

raadsinformatiebrief. 

 

Zie ook het persbericht en de raadsinformatiebrief 

 

 

Inkoop 2021 Wmo begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd 

wonen en maatschappelijke opvang, CvTB en Wvggz 

De gemeenten in de regio Meierij (en voor beschermd wonen, maatschappelijke 

opvang en verslavingszorg, ook Bommelerwaard) hebben voor de Wmo voor drie jaar 

(2017 t/m 2019) overeenkomsten afgesloten met 34 aanbieders voor de specialistische 

hulp in natura (HIN) en Beschermd Wonen (BW), Maatschappelijke Opvang (MO) en 

Verslaafdenopvang. De contracten zijn inmiddels 2 keer met één jaar verlengd (2020 

en 2021). 

Jaarlijks stellen die gemeenten de budgetten per aanbieder voor het volgend jaar vast 

en wordt afgerekend over het voorgaande jaar. Uitgangspunt daarbij is dat binnen het 



 
budgettair kader gebleven wordt zoals dat is vastgesteld en verwerkt in de begrotingen 

van de Meierijgemeenten en voor Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke 

Opvang (MO) ook van de Bommelerwaardgemeenten.  

Het college heeft besloten het definitieve inkoopbedrag 2019 voor Meierijstad vast te 

stellen op € 5.254.360. Ze heeft kennis genomen van de verwachte prognose 

specialistische Wmo 2020 met een tekort voor Meierijstad ten opzichte van de raming 

van € 104.254. Ook heeft het college besloten in te stemmen met de regionale 

budgettaire kaders voor 2012 en het aandeel daarbinnen voor Meierijstad. 

 

Kwijtschelding van schulden debiteuren Participatiewet 

Mensen met langlopende schulden komen vaak steeds dieper in de problemen. Ook de 

(gemeentelijke) overheid zelf vervult een rol bij het ontstaan en het oplopen van 

schulden. Daarom is onderzocht op welke manier Meierijstad het bestaande beleid 

Terug- en invordering Participatiewet kan versoepelen, en kwijtschelding van 

vorderingen eerder mogelijk is, bijv. na 3 jaar. 

Het college heeft ingestemd met een aantal wijzigingen per 1 januari 2021. 

 

Zie ook het persbericht. 

 

 

Vaststelling subsidie Vluchtelingenwerk Meierijstad 

Voor 2019 is aan Vluchtelingenwerk Meierijstad een subsidiebedrag van €190.223,- 

verleend. 

Het college heeft besloten de subsidie 2019 van Vluchtelingenwerk Meierijstad vast te 

stellen op een bedrag van €190.223,-.  

 

 

Principeverzoek Den Ouden transformatie locatie Hermalen en uitbreiding locatie 

Vlagheide 

Het college heeft ingestemd met het ingediende principeverzoek, gericht op de 

herontwikkeling van de locatie Hermalen 7 te Schijndel en de percelen kadastraal 

bekend als gemeente Schijndel, sectie P, nummers 67 en 68, gelegen aan Vlagheide 

te Schijndel. 
 

 
 


