
1 
 

Dit is de laatste begroting van de gemeente Sint-Oedenrode als zelfstandige 

gemeente! 

Vorig jaar zeiden we het al: Jaren van ombuigen eisen hun tol en we zullen moeten 

gaan investeren in Rooi, anders hollen we ons mooie dorp uit. En investeren doen 

we…. 

Het is een ambitieuze begroting: het gaat over nieuwe velden voor de voetbal- en 

hockeyclub, het gaat over bouwen van een nieuwe school in Nijnsel en het realiseren 

van een carpoolplaats. Hoewel wij vinden dat door al deze investeringen onze 

reserves onder druk komen te staan, achten wij het belangrijk om Rooi goed de fusie 

binnen te loodsen 

Al jarenlang is de ambitie van Hart voor Rooi om het beste voor Rooi te willen. Dit 

blijft zo en daar horen de ambities van deze begroting bij!! 

Wat gebeurt er ontzettend veel in Rooi: 

De Sint- Paulusgasthuisjes worden opgeknapt. Eindelijk is er begonnen met 

werkzaamheden aan de Boskantseweg en de aanleg van een fietspad op de 

Bobbenagelseweg. IDOP Boskant is klaar met als uitkomst een prachtig plein in 

Boskant. En wat te denken van Nijnsel waar de hoofdweg opnieuw is aangelegd. Op 

de Kienehoef verrijst een geweldig Paviljoen. Mariëndael, al jaren een bron van 

zorgen, is dankzij een zeer actief bestuur uit de rode cijfers. We krijgen 

zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen! Er is geld beschikbaar 

gekomen voor projecten in het centrum en het centrummanagement kan aan het 

werk om ons mooie centrum nog aantrekkelijker te maken! 

Wat vinden wij belangrijk: 

Masterplan buitensport 

Al tijden een " hot item" in de politiek. Met name de mogelijke verplaatsing van RKSV 

Rhode van 'de Neul' naar de Kienehoef. Dit heeft veel aandacht gekregen. En 

terecht, want sporten, met name voor onze jeugd, is een basisbehoefte binnen onze 

gemeente. Bewegen maar ook het sociale aspect is van groot belang voor je 

gezondheid. Er wordt op ' de Neul'  door ongeveer 1.000 Rooienaren gesport.   

Deze 1.000 Rooienaren kunnen echter vaker dan hen lief is, niet sporten. De 

ondergrond op de locatie 'de Neul' werkt hier niet aan mee. Dieptepunt was de 

overstroming van dit jaar. We vinden het belangrijk dat 1.000 Rooienaren kunnen 

blijven sporten. Rhode heeft nu zelf ook aangegeven open te staan voor een 

verplaatsing naar de Kienehoef. Centralisatie van de sport op de Kienehoef juichen 

we toe! 
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Daarom is er een zogenaamd haalbaarheidsonderzoek ingesteld. Want voordat je 

zulke vergaande besluiten neemt wil je natuurlijk wel een goede onderbouwing en 

uitwerking van verschillende scenario's.  

Maar wat zijn de opties? Moeten we grond aankopen? Over hoeveel 

(kunstgras)velden hebben we het? Wat moet er gebeuren met de infrastructuur? Er 

is nog veel onduidelijk en dan is het lastig besluiten nemen. Nu hebben we de 

toezegging van het college dat deze duidelijkheid in december van dit jaar komt. 

Maar zijn de bedragen opgenomen in de begroting afdoende voor de ambities? 

Kunnen we deze begroting met een gerust hart vaststellen? Zorgen maken we ons 

hierbij wel. Bijvoorbeeld over de uitvoerbaarheid. De dingen die we zeker nog mee 

willen geven aan het college: Denk aan het beheer, het onderhoud en de 

zelfwerkzaamheid in combinatie met de draagkracht van de vereniging. De 

vereniging moet erop vooruit gaan en doe het samen!  

Als we het hebben over centralisatie van sport op de Kienehoef, dan heb je het ook 

over MHC. De hockeyclub die hier al sinds jaar en dag gehuisvest is heeft om een 

investering gevraagd voor een nieuw veld. De onderbouw en de toplaag zijn aan 

vernieuwing toe. Een investering vanuit de gemeente naast uiteraard de inbreng die 

de club zelf doet.  Die investering is nodig voor de toekomst van de Rooise 

hockeyclub. Voor de 500 Rooise hockeyers op zowel recreatie- als prestatieniveau. 

Investering in sport vinden wij van belang. Voor de 1.500 voetballers en hockeyers. 

Maar de gemeente moet er uiteraard ook zijn voor al die andere 15.500 Rooienaren! 

Onderdeel daarbij is uiteraard het sociale domein. 2015 is het jaar geweest van het 

sociale domein. 

De WMO, jeugd en de participatiewet  

De decentralisaties van de WMO, Jeugdzorg en de Participatiewet hebben geleid tot 

meer taken voor gemeenten. De gemeente is aangewezen als regievoerder voor het 

gehele sociale domein. De traditionele solidariteitsmaatschappij staat onder druk. Er 

komt steeds meer nadruk te liggen op de eigen regie, het eigen netwerk en de eigen 

portemonnee van onze inwoners. 

 Aandachtspunten hierbij zijn wat ons betreft: 

De kwaliteit van de keukentafelgesprekken. Hier staat of valt de kwaliteit van onze 

zorg mee. De complexiteit van de (zorg)vragen van de doelgroep is enorm 

veranderd. Bij de WMO, maar vooral bij de jeugdzorg, zijn de vragen nu veel 

ingewikkelder en is specialistische kennis nodig. 

Of de juiste zorg geboden wordt is mede afhankelijk van degene die deze 

gesprekken voert. Aandacht voor selectie, coaching en scholing blijft zeer belangrijk. 

Uit de evaluatie van de WMO door WMO klanten uit Sint-Oedenrode is een laag 

cijfer gekomen: een 6,5. Reden: Onvoldoende communicatie. Daarnaast heeft 20% 

van die burgers onvoldoende vertrouwen in "de gemeente". Hier ligt een duidelijke 
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opgave . 

Waarom deden we deze transities eigenlijk ook alweer? 

Wat erg belangrijk was, was de kanteling in de zorg. De zorg moest worden ontschot, 

het moest laagdrempelig worden met maatwerk. Hierbij willen we wel het signaal 

afgeven dat we niet ' door moeten kantelen'. Als er hulp nodig is, moet deze ook 

geboden worden. 

Er wordt steeds meer gevraagd van de mantelzorger, de vrijwilliger: Het sociale 

netwerk. Het is niet zo dat dit een onuitputtelijk vat is. We werken langer, zijn 

mobieler, we vergrijzen, we ontgroenen en anderhalve baan per gezin is de norm. 

We moeten dus harder gaan werken in onze “vrije tijd” als we aan de verwachtingen 

van de overheid willen voldoen. Het is van het grootste belang om voor deze 

groepen goede ondersteuning te bieden en deze, waar mogelijk, ook te verbeteren..  

Het is tijd voor een duidelijke notitie op vrijwilligerswerk. Wat is onze visie op het 

vrijwilligerswerk? Hoe kunnen we het faciliteren? Waar liggen de mogelijkheden en 

beperkingen van vrijwilligers? Hoe zit het met burgers met een uitkering en 

vrijwilligerswerk? Waar kunnen ze terecht voor vragen?….Want we hebben al veel 

en er is al veel geregeld. Maar de vrijwilliger weet vaak ook niet precies wat en hoe. 

Met een duidelijke visie op vrijwilligerswerk kunnen we niet alleen hen helpen, maar 

ook de professionals  van de diverse organisaties en de ambtenaren. Want ook zij 

zijn nog niet gewend aan de kanteling. Samenwerken met vrijwilligers en 

mantelzorgers moeten zij echt nog leren. Ons adagium was en blijft: zorgen op de 

menselijke maat. Dit alles is ook belangrijk voor het volgende onderwerp want ook 

daar hebben we onze vrijwilligers hard nodig. 

Vluchtelingenvraagstuk 

Er is een complete volksverhuizing op gang gekomen door conflicten in Syrië 

Afghanistan en Eritrea. Het einde van de conflicten in deze landen is nog lang niet in 

zicht. Europa heeft geen oplossing en wij ook niet. Dat betekent: Mensen die huis en 

haard hebben verlaten staan hier op de stoep. Opvang is nodig. 

Sint-Oedenrode is door Den Haag verplicht om voor 27 personen in 2015 en tussen 

de 45 en 60 personen in 2016 opvang te verzorgen. Het gaat om mensen die al een 

verblijfsvergunning hebben gekregen. 

Communicatie en uitleg naar onze Rooise bewoners is een noodzaak. Mensen 

dienen te weten wat er speelt en voor welke voldongen feiten we staan. 

Kleinschalige opvang zal op meer draagvlak kunnen rekenen dan grootschalig 

opvangen. Bij kleinschalige opvang is er minder kans op overlast en problemen en 

zal de bereidheid in de buurt vergroot worden. Integratie krijgt op die manier een 

kans. 

 



4 
 

 

We houden de regie in eigen hand met kleinschalige opvang in tijdelijke 

woonruimtes, verspreid door Rooi. Denk aan woonunits voor maximaal 6 tot 10 

mensen verspreid op verschillende locaties. Zowel voor statushouders maar ook 

voor geïnteresseerde Rooienaren  Ook willen we zoeken naar andere gebouwen die 

geschikt zijn. Bijvoorbeeld huizen die al heel lang te koop staan en die je als 

gemeente huurt. Tijdelijk en kleinschalig zijn de sleutelwoorden. Schaal en grootte 

die onze burgers en vrijwilligers kunnen behappen. Daarbij is integratie van belang 

en laten we de bronnen aanboren die we in Rooi al hebben zoals Vluchtelingenwerk, 

de taalwerkplaats en stichting Samenspraak. Deze laatste twee mogen daarbij wel 

ondersteuning van de gemeente krijgen! Zet in op scholing(ROC), begeleiding en 

werkkansen. 

En we zullen moeten gaan bouwen: Het tekort aan sociale huurwoningen gaat zich 

nu wreken: Er zijn mensen die nu al niet aan een huis kunnen komen en dan moeten 

dadelijk in deze krappe markt mensen met een vergunning geplaatst worden. Dat 

gaat wringen. Extra huizen bouwen voor Rooienaren en statushouders. Laten we van 

deze problematiek een kans maken, ook voor de huidige woningzoekenden in Rooi.  

Wij willen daar haast mee maken en Wovesto voorrang geven bij 

nieuwbouwprojecten 

Carpoolplaats en HOV 

Een carpoolplaats wordt gerealiseerd binnen de begroting 2016. Hier zijn wij blij mee! 
Hier is duidelijk behoefte aan, gezien de wildparkeerders aan de Postdijk. Uiteraard 
is het ook vanuit duurzaamheid en milieu een prima optie. Nu is er de mogelijkheid 
om de carpoolplaats te koppelen aan een HOV halte. Het zogenaamd Hoogfrequent 

Openbaar Vervoer via de A50. Hier zou door het College onderzoek naar worden 
gedaan. Logisch, want de mogelijkheid om aan te sluiten op een snelle 
busverbinding is een mooie ' boost' voor Sint-Oedenrode. De gehele raad vond de 

uitkomst van dit onderzoek teleurstellend: Was het wel een goed onderzoek? We 
vonden het ieder geval te duur en niet realistisch. Om te voorkomen dat het kind met 
het badwater weggegooid wordt, stellen we voor om nog maar eens heel goed te 

kijken naar alternatieve mogelijkheden voor een HOV. Voor het welslagen van het 
plan is nader onderzoek nodig. HOV? Graag! Maar wel een realistisch plan dat 
aansluit bij de behoefte van Rooi.  

 
De fusie 
Met nog ruim een jaar te gaan voor de fusie met Schijndel en Veghel is de 

gemeentelijke organisatie maar ook de Rooise gemeenteraad druk met de 

voorbereidingen. Volgende maand staat de huisvesting op de rol. Voorstel is om van 

Veghel het ambtenarencentrum te maken en het gemeentehuis van Rooi wordt het 

bestuurscentrum. In Schijndel en Sint-Oedenrode komen servicebalies waar mensen 

terecht kunnen voor allerlei zaken waarbij ze met de gemeente te maken hebben. 

Hart voor Rooi wil de Rooise cultuur van ons gemeentehuis; die van 

gemoedelijkheid, nabijheid en meedenken, meenemen naar Meierijstad. We hebben 
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bij alle voorbereidingen tot op heden: visie, organisatie en dienstverlening, ingezet op 

twee kernbegrippen. Menselijke maat en lokale samenlevingsopbouw. We zien in de 

voorstellen deze kernbegrippen terug maar het moet wel cultuur worden. Cultuur 

maakt of breekt een organisatie. De kracht van Rooi is die van korte lijnen en dat kan 

Meierijstad heel goed gebruiken!  Als gemeenteraad hebben we een taak om die 

cultuur uit te dragen in Meierijstad!  

Deze cultuur zit hem uiteraard niet alleen in de ambtelijke organisatie, maar ook in 

ons grondgebied, de mensen, gebouwen, verenigingen, organisaties, bedrijven en in 

ons mooie groen. Dit willen we behouden en uitbreiden. Rooi moet de groene 

recreatieve woonkern van Meierijstad zijn en blijven!  

Wij gaan die uitdaging graag aan!! 


