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In uw brief van 26 november 2019 heeft u namens Senioren Veldhoven vragen 
gesteld over de besteding van de WEB-gelden in de gemeente Veldhoven.
Bij deze volgen de antwoorden op uw vragen.

1. Is de wethouder op de hoogte van de ínhoud van het Regionaal Educatief Plan 
Zuidoost Brabant 2018-2022?

De wethouder is op de hoogte van de inhoud van het Regionaal Educatief Plan 
Zuidoost Brabant 2018-2022.

2. Is er overleg geweest met de gemeente Eindhoven aangaande het opstellen en 
uitvoeren van dit plan?

De gemeente Eindhoven is als Centrumgemeente aangewezen en daarmee 
verantwoordelijk voor de besteding van de WEB-gelden voor de regio Zuidoost 
Brabant en daarmee de vaststelling van het Regionaal Educatief Plan. De 
regiogemeenten hebben daar enkel invloed op via de regionaal ambtelijke werkgroep 
Zuidoost Brabant.
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3. Wat was voor Veldhoven de uitslag van dit overleg?
De gemeente Veldhoven is, net zoals alle regiogemeenten van Zuidoost Brabant, 
akkoord gegaan met het Regionaal Educatief Plan 2018-2022.

4. Waarom werden en worden deze WEB-gelden momenteel niet in gezet in 
Veldhoven?

Tot februari 2018 werden er cursussen in Veldhoven gegeven. Wegens gebrek aan 
Veldhovense cursisten zijn er klassen samengevoegd en is aan de nog deelnemende 
cursisten gevraagd of zij de cursus in Eindhoven wilden volgen. Hierop vinden de 
cursussen voor Veldhovenaren plaats in Eindhoven.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.



5. Welke actie(s) heeft de wethouder ondernomen om Eindhoven te bewegen om 
alsnog uitvoering te laten geven aan dit plan?

De gemeente Veldhoven is niet van mening dat er geen uitvoering wordt gegeven aan 
het plan en ziet daarom geen noodzaak tot het ondernemen van acties.

6. Vindt er m.b.t. het opzetten van Volwasseneneducatie in Veldhoven nog een 
aanbestedingsronde plaats conform de vigerende richtlijnen?

Het contract met Ster College loopt tot 1-1-2020. De Centrumgemeente is gestart met 
een aanbestedingstraject voor de periode van 2020-2024. Wegens gebrek aan 
inschrijvingen is dit aanbestedingstraject stopgezet en is de gemeente Eindhoven op 
dit moment in gesprek met het Stercoilege.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met ons. Stuur 
daarvoor een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene 
telefoonnummer 14 040 onder vermelding van nummer 19UIT13332.

We gaan er van uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke-groet,
Het college van burgemeester en wethouders

Erik de Ruiter 
Secretaris

reel Delhez
burgemeester
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