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Raadsnieuws

Veldhoven

In ambitiedocument 'Samen voor Ruimtelijke Kwaliteit'

Raad omarmt burgerinitiatief
en voegt 'duurzaamheid' toe
De fracties van VSA, D66 en PvdA pikten als eersten een burgerinitiatief op, om het gemeentelijke
Ambitiedocument 'Samen voor Ruimtelijke Kwaliteit' uit te breiden met de paragraaf duurzaamheid.
De voltallige raad, coalitie én oppositie, schaarde zich uiteindelijk achter de gewijzigde tekst en
diende samen het amendement in.

Doel van het ambitiedocument
is om met actuele handvat
ten de Veldhovense ruimte
lijke (beeld)kwaliteit vorm te
geven, en zo een aantrekke
lijke leefomgeving te creëren.
Vanuit die invalshoek zijn vier
kernwaarden gedefinieerd en
vijf architectuurprincipes be
noemd. En niet onbelangrijk:
het ambitiedocument vervangt
de bekende welstandsnota.
Vooral in liberale kring wordt
'welstand' gezien als beknot
ting van de vrijheid van burgers
om te bouwen.
Alle fracties toonden zich
nu dik tevreden met het
ambitiedocument, en ui
teraard met de toevoeging
van de duurzaamheidsparagraaf. Hierin staat dat
thema's als duurzaamheid,
energietransitie, mili
eunormen en so

ciale cohesie in het vervolg
beleidsmatige uitgangspunten
moeten zijn bij de realisatie van
bouwplannen. Projectontwik
kelaars en particuliere bouwers
worden gestimuleerd om duur
zaamheid in een vroeg stadium
integraal mee te nemen bij de
inrichting van de omgeving en
in het bouwkundig ontwerp.
SAMENSPRAAK ZOALS HET
HOORT

Wim Peters (VSA) beoordeelde
het amendement juichend als
'samenspraak in optima forma',
omdat een brief van enkele
Veldhovenaren aan de
basis staat van deze
extra paragraaf
over duurzaam
heid. Ook Frans
Hofmeester (PvdA)
vond de gang van za
ken
'inspirerend'.

Mariëlle Giesbertz (D66), die
het amendement mocht in
dienen, vond het 'best bijzon
der' dat alle partijen de wijzi
ging van het ambitiedocument
steunden. "Dat doet recht aan
het onderwerp".
VVD-wethouder Ad van den
Oever kon niet anders dan het
amendement omarmen. In de
vorige
(oordeelsvormende)
vergadering zag hij nog geen
meerwaarde in een aanscher
ping van de tekst van het am
bitiedocument, omdat 'duur
zaamheid zich niet laat vatten
in uiterlijkheden'. Nu vond hij
de toevoeging 'goed omschre
ven'. "Ik zet er graag mijn
handtekening onder."
De raad stemde unaniem voor
het nieuwe ambitiedocument.
De welstandsnota is daarmee
komen te vervallen.

Op 14 mei vergaderde de gemeenteraad van Veldhoven.
Tijdens deze vergadering nam de raad een besluit over de
nieuwe 'welstandsnota', de kwartaalrapportage en sprak over
betere samenwerking tussen gemeenteraad en college.
Met 'Raadsnieuws' heeft de gemeenteraad van Veldhoven een
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de
raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journalist
in opdracht van de gemeente.

Overschot op begroting
verandert in flink tekort
Zorgelijke gezichten in de raad over nieuwe financiële tegen
vallers. In de financiële rapportage over het eerste kwartaal van
2019 (zogeheten Kwarap I) wordt melding gemaakt van een fors
negatieve bijstelling. De geschatte begrotingsoverschotten voor
alle jaren tot en met 2022 zijn veranderd in tekorten. Voor het
lopende jaar 2019 wordt een tekort verwacht van 960.000 euro,
waar eerder nog was uitgegaan van 670.000 euro overschot.

De raad kan zo'n financiële terugblik op een kwartaal niet anders
dan vaststellen. Maar vrijwel alle fracties moesten hun zorgen toch
even kwijt. "Dit is al de vierde negatieve bijstelling op rij", consta
teerde Marionne van Dongen (CDA). Jos van Daele (VVD) riep het
college op tot terughoudendheid in verdere uitgaven. Net als Rien
Luijkx (BurgerPartij Veldhoven) informeerde hij bij de wethouder of
er al compensatie onderweg is voor de tekorten in de jeugdzorg immers de grootste boosdoener van deze negatieve bijstellingen.
Jeroen Rooijakkers, wethouder Financiën (PvdA), kon daar nog
weinig over zeggen. "Exacte bedragen weten we nog niet. Zeker,
het rijk heeft voor dit jaar 450 miljoen euro extra toegezegd voor
jeugdzorg, en nog eens 190 miljoen voor de jaren erna. Dat is
goed nieuws. Wat Veldhoven daarvan ontvangt, hangt af van de
verdeelsleutel die wordt gehanteerd. Laten we ons nog niet rijk
rekenen."

Aanmoediging tot samenwerking!
Drie raadsfracties brachten een verrassende 'motie van aanmoediging tot samenwerking' in debat. In
de motie wordt het college van B&W aangemoedigd om meer samen te werken met de gemeenteraad,
door deze bij belangrijke vraagstukken in een vroeger stadium te betrekken en mee te laten denken.

De motie werd ingediend door
drie oppositiepartijen: SENI
OREN VELDHOVEN, VSA en
BurgerPartrij Veldhoven.
In
een toelichting zei Jolanda van
Hulst (SV), dat de raad in het
recente verleden diverse keren,
bij belangrijke zaken met grote
impact voor Veldhoven, te laat
is betrokken. De door velen ge
wenste uitbreiding van de basis
school in Oerle is daarvan een
voorbeeld. Vorige maand was
daar veel commotie over. Daar
naast werd het maatregelen
pakket genoemd van in totaal
50 miljoen euro om de bereik
baarheid van De Run te verbe
teren. "Raad en college moe
ten samenwerken. Dat kan dus
beter, en deze motie is daartoe
een aanzet.", aldus Van Hulst.

CDA, en D66. Marionne van
Dongen (CDA) ziet de motie
als een klacht aan het college.
Ook zij was verbaasd dat het
college al over de basisschool
besloten had, nog voordat de
raad er over vergaderde. De
coalitiefracties gaven echter
niet thuis. Vivianne van Wie
ren (VVD) kon zich vinden in
de insteek van de motie, maar
vond dat het college bij de ge
noemde voorbeelden in de mo
tie wel goed had gehandeld.
Eric van Doren (GBV) vond ook
dat de raad wél vroegtijdig bij

De drie partijen kregen bijval
en begrip van Lokaal Liberaal,

beleidsstukken wordt betrok
ken. En PvdA'er Wim Meijberg
oordeelde dat de raad niet op
de stoel van het college moet
gaan zitten.
Dat gevoel hield wethouder
Mariënne van Dongen (GBV)
er ook aan over. "Deze mo
tie voelt als een aanklacht! Wij
herkennen ons niet in de over
wegingen en vinden de motie
overbodig. Maar de deur staat
altijd open voor een gesprek",
sprak zij namens het college.
Van Hulst (SV) reageerde ver
ontwaardigd. "Deze motie is
geen aanklacht, maar juist een
uitgestoken hand!"
De motie werd uiteindelijk niet
in stemming gebracht, maar
door de indieners tot nader or
der 'aangehouden'.

WILT U GAST VAN DE RAAD ZIJN?

Op dinsdag 2 juli 2019 wordt 'Gast van de Raad' georganiseerd. U wordt dan om 18.30 uur in
het gemeentehuis ontvangen door gemeenteraadsleden en griffie. U krijgt inzicht in het reilen en
zeilen van de gemeenteraad en neemt een kijkje achter de schermen van het gemeentehuis. Daar
naast krijgt u uitleg over de raadsvergadering die u die avond bijwoont. Geïnteresseerd? Meldt u
zich dan aan via griffie@veldhoven.nl.

GEEN NIEUWE BEZUINIGINGEN

Wethouder Rooijakkers verzekerde de raad dat het college intus
sen echt wel méér doet dan wachten op geld van het rijk. "In
regioverband zetten we meerdere kanalen en tools in, als signaal
aan provincie en rijk dat extra geld nodig is. Ook proberen we onze
reclame-inkomsten te vergroten. Voor nieuwe bezuinigingen is het
nog te vroeg. En nee, de OZB gaat niet extra omhoog! Die stijgt de
komende jaren volgens afspraak al met 4X."
Dat laatste was ter geruststelling van Lokaal Liberaal en VSA, die
de bui kennelijk al zagen hangen. Ingrid Hartlief, fractievoorzit
ter D66, dacht alvast na over mogelijke besparingen. "Want ik
zie ondanks deze tegenvallers weinig financiële bijstellingen in
de Kwarap. Ik zou in elk geval gratis parkeren in het Citycentrum
maar vergeten, want dat kost tot 2022 1,4 miljoen euro." Ook
Marionne van Dongen (CDA) miste maatregelen voor
kostenverlagingen.
Frans Hofmeester (PvdA) stond achter zijn wet
houder. "Ik deel de zorgen van de raad, maar het
college laat duidelijk blijken die ook te hebben. Ik
vind het fijn dat de gemeentelijke ambities intact
blijven.

