
Veldhoven

VERZOEK TOT AGENDERING VAN EEN ONDERWERP

Een raadslid kan een onderwerp op de conceptagenda van een oordeelsvormende of besluitvormende vergadering plaatsen door:
1. Een verzoek tot agendering minimaal 3 weekenden voorafgaand aan de vergadering per mail aan de griffie te doen toekomen;
2. Het verzoek op schrift te onderbouwen en in voldoende mate te motiveren;

De griffie toetst - in overleg met de raadsvoorzitter(s) - aan bovenstaande 2 criteria. Van criteria 1 kan worden afgeweken middels 
informeren van de fractievoorzitters .

Honorering van een verzoek wordt zo spoedig mogelijk op de conceptagenda geplaatst. De raad wordt hiervan in kennis gesteld.

Datum: 6 december 2019

Fractie(s): Lokaal Liberaal

Datum raadsvergadering: 17 december 2019

Onderwerp: Permanente bewoning Molenvelden

Aanleiding van de agendering (benoem constatering Z krantenbericht Z informatienota):

Krantenbericht vrijdag 6 december 2019 en Raadsinformatienota van 3 
december 2019.

MOTIVERING VOOR AGENDERING:

Met name de volgende zaken/vragen over dit onderwerp zijn aanleiding tot 
agendering:

* de toezegging van de burgemeester/portefeuillehouder om een inventarisatie 
op basis van met de bewoners te voeren gesprekken te maken en deze aan de 
raad voor te leggen in oktober 2019. Dat dit in tijd niet lukte was bekend maar 
de toegezegde inventarisatie van deze gesprekken is ook hierna niet aan de raad 
voorgelegd.

Vraag is waarom niet ?

* de informatienota over dit onderwerp is 26 november jl. in het college 
vastgesteld en eerst op 3 december jl. op het RIS geplaatst.



De vraag is, waarom is niet direct na de collegevergadering dit van belang zijnde 
stuk op het RIS geplaatst?

* Waarom is er een aantal jaar geleden aan tenminste een viertal bewoners door 
het college toestemming verleend tot permanent bewonen van chalets op de 
Molenvelden ?

* Wat bedoelt het college/ de portefeuillehouder met de zin: Om maatwerk per 
huishouden te hanteren biedt een juridisch handhavingstraject voldoende 
mogelijkheden.

*Waarop baseert de burgemeester zijn opmerking in het artikel in het ED van 6 
december dat "Men tijd genoeg gehad heeft om naar een woning te zoeken" ?

*In de informatienota wordt aangegeven dat het bestuursorgaan van handhaving 
af moet zien als handhavend optreden onevenredig is in verhouding tot de 
daarmee te dienen belangen. Op basis hiervan kan van handhaving worden 
afgeweken bij zogenoemde schrijnende gevallen.

Vraag in dit verband: Kan de portefeuillehouder aangeven wanneer sprake is van 
een schrijnend geval ?

Beschrijf concreet de bespreekpunten voor de vergadering:

Zie hierboven.

VRAGEN AAN HET COLLEGE:

1. Zie hierboven
2.
3.
4.


