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De raad van de gemeente Veldhoven; 

 

 

gezien het rapport van de rekenkamercommissie Veldhoven, genaamd ‘Van Woonvisie 
naar actuele programma’s’ van januari 2020,   

 

overwegende dat: 

 De rekenkamercommissie Veldhoven onderzoek verricht naar en adviseert aan 

de raad over de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van 

het gemeentelijke beleid en bestuur; 

 De uitkomsten van de onderzoeken de gemeenteraad ondersteunen bij het 

uitvoeren van de controlerende taak, waarbij het accent ligt op het mogelijk 

lerend effect dat van de uitgebrachte onderzoeken kan uitgaan; 

 In het rapport aanbevelingen zijn opgenomen ten aanzien van het woonbeleid; 

 

gelet op: 

 De Gemeentewet; 

 de Verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie; 

 

 

b e s l u i t : 
 

 

1. Het rapport van de rekenkamercommissie Veldhoven ‘Van Woonvisie naar actuele 
programma’s’ voor kennisgeving aan te nemen; 

2. De aanbevelingen uit het rapport ‘Van Woonvisie naar actuele programma’s’ over te 

nemen: 

1) Vraag aan het college om een lichte actualisering van de woonvisie; 

2) Vraag aan het college om een jaarlijks uitvoeringsprogramma woonbeleid en 

combineer het eerste uitvoeringsprogramma eventueel met de geactualiseerde 

woonvisie; 

3) Vraag aan het college bij de actualisering van de woonvisie ook aan te geven 

op welke wijze de wijkgerichte benadering inhoud krijgt; 

4) Geef – eventueel bij de actualisering van de woonvisie - explicieter aan welke 

instrumenten in welke situatie ter realisering van het woonbeleid worden 

ingezet, mede in het licht van de eigen gemeentelijke rolopvatting; 

5) Zoek actief naar de mogelijkheden om per locatie te differentiëren in de 

verschillende eisen en belangen en zorg ervoor dat in totaliteit de ambities uit 

de woonvisie worden gerealiseerd; en 
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6) Zet de actieve en constructieve samenwerking in het stedelijk gebied (SGE) en 

met de lokale partners door en geef ruimte aan de partners om de beoogde 

doelstellingen te realiseren. 

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 

vergadering van 7 april 2020 

 

 

 

 

 

 

mr. G.M.W.M. Wasser  M.J.A. Delhez 

griffier  voorzitter 
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