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Op 7 juli vergaderde de gemeenteraad van Veldhoven in de raad
zaal. Met in achtneming van de corona richtlijnen waren raadsle
den met voldoende afstand van elkaar in gesprek. Tijdens deze 
besluitvormende raadsvergadering waren de onderwerpen on
der andere de jaarstukken 2019 en de kadernota 2020.

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.

College neemt aanbevelingen raad bij behandeling 
Kadernota mee naar begroting 2021

Verdere stijging OZB en inkrimpen 
personeel ‘bespreekbaar’

Korting voor ‘eigen mensen’
Fractie Senioren Veldhoven kwam met een opmerkelijk voorstel. 
Het zit hun dwars dat veel niet-Veldhovenaren De Schalm bezoeken 
zonder daar extra aan bij te dragen. Gerrit Coppens kwam daarom 
met de suggestie om de subsidie te verlagen, de kaartjes duurder 
te maken en tegelijk Veldhovenaren kortingsbonnen (vouchers) te 
geven waarmee zij voordeliger dan ‘mensen van buiten’ De Schalm 
kunnen bezoeken.
Het voorstel kreeg een welwillend onthaal. “Laten we in ieder geval 
nadenken over dit idee”, vond Marionne van Dongen (CDA). Collega 
Vivianne van Wieren (VVD) vond het knap bedacht.

Raadsnieuws Veldhoven

Met de juiste bouwstenen komen tot een begroting

Het college vroeg de raad bij de behandeling van de Kadernota 2021 naar kaders die zij mee kan 
nemen in de voorbereiding van de begroting. De Kadernota zelf is sober en bevat enkel financi- 
eel-technische kaders. Het debat ging daarom met name over de kaders die nog niet beschreven 
staan in deze nota. Na twee uur vergaderen was de raad er uit en werd de Kadernota 2021 vastge
steld. Niet met algemene stemmen, want de driekoppige VSA-fractie stemde tegen. Maar wethou
der financiën Jeroen Rooijakkers is naar eigen zeggen tevreden over de kaders (‘bouwstenen’) die 
hij van de raad heeft meegekregen. “Hier kan ik mee vooruit richting begroting.”

Ook Wim Meijberg (PvdA) had een paar ideeën: afblijven van het 
sociale domein, meer aandacht voor arbeidsparticipatie, minder 
geld naar openbare werken en verkeer en besparen op de eigen 
bedrijfsvoering. Mariëlle Giesbertz (D66) gaf hem al direct een con
creet handvat van 8 ton, door alsnog af te zien van het tunneltje 
bij de Moormanlaan - onderdeel van het viaduct A67. Maar dat wil 
Meijberg dan weer niet, gezien het eerdere raadsbesluit. “Gedane 
zaken nemen geen keer”.

Suggesties genoeg dus bij de behandeling van deze kadernota, 
maar hoe het college hiervan ‘chocola’ gaat maken bij de begro
ting 2021 is afwachten. Met een welgemeend “we zien de plannen 
van het college graag tegemoet” kan wethouder Rooijakkers aan 
de slag.

Met welke bouwstenen kan de wethouder dan 
verder bouwen aan zijn begroting? Rooijakkers 
somde ze zelf op:
* Geen extra ambities, geld dat je niet uitgeeft 

hoef je immers ook niet te bezuinigen
* Serieus naar het subsidiebeleid kijken, meer 

maatwerk
* De woonlasten kunnen nog iets omhoog, mits 

Veldhoven landelijk tot de 250Zo goedkoopste ge
meenten blijft behoren

* Besparingen vinden in de eigen bedrijfsvoering, 
vooral de personeelslasten

* De reserves mogen aangewend om de begroting 
sluitend te maken.

Maar zo makkelijk als hierboven geschetst verliep 
het besluitvormende debat zeker niet! Een aantal 
oppositiepartijen had liever voorstellen gehad 
van het college, waaruit de raad dan kon kiezen. 
Ingrid Hartlief (D66): “Je kunt de slechte financië
le situatie van de gemeente niet alleen wijten aan 
de coronacrisis. Dit was al veel eerder bekend. 
Als het college, met 300 ambtenaren achter zich, 
dan al niet in staat is enkele voorzetten voor de 
begroting te geven, wat verwacht u dan van ons 
als raad?” CDA-raadsleden Marionne van Dongen 
en Ton Bolsius uitten zich in soortgelijke bewoor
dingen.

Hartlief gaf wel als kader mee: ‘Geef geen euro uit 
die niet absoluut noodzakelijk is’. Niet voor het 
eerst vroeg zij om het voorgenomen gratis par
keren in het Citycentrum te heroverwegen, ook 
omdat dit voor de ondernemers in deze moeilijke 
tijd een grote kostenpost is. Verder ‘zeker niet be
sparen op groenonderhoud en zorg en veiligheid’. 
Ook Rien Luijkx (BurgerPartij Veldhoven) had op 
meer concrete voorstellen van het college ge
hoopt. Hij wijst een vermindering van de gemeen
telijke dienstverlening af.

‘Bezuinig op personeelslasten’
Een bezuiniging op de personeelskosten van de 
gemeente is bespreekbaar voor de VVD en Lokaal 
Liberaal. Maarten Prinsen (LL) ziet bezuinigen op 
ambtelijke kosten en inhuur als een normale zaak 
in crisistijden. “Dat doen bedrijven nu ook. Zoals 
ik vorig jaar al heb gezegd, kunnen we hier 2,5 
miljoen structureel op bezuinigen.” Een nieuwe 
OZB-verhoging wijst hij categorisch af, aangezien 
burgers en bedrijven over 2020 al een verhoging 
van liefst 140Zo voor de kiezen hebben gekregen. 
Fractievoorzitter Vivianne van Wieren (VVD) is 
van mening dat de bezuinigingen in het sociaal 
domein en de coronacrisis de begroting onder 
druk zetten. Zij is voorstander van het snijden in 
de kosten van de gemeente en het geven van een 
signaal aan de provincie over de problemen om 
de begroting sluitend te krijgen.

Mede-coalitiepartij GBV wil de woonlasten ‘tegen 
het licht houden’. Fractieleider Eric van Doren: 
“Liever iets meer betalen dan bezuinigen op onze 
mooie voorzieningen.” Om de voor de gemeente 
sterk gestegen kosten van de Wet maatschappe
lijke ondersteuning (Wmo) in te dammen (8 ton 
per jaar) wil Van Doren liefst terug naar een eigen, 
inkomensafhankelijke bijdrage, zoals tot 2016 ge
bruikelijk was.
Maar de vraag is of je lokaal kunt afwijken van 
het landelijk beleid in dezen. Het 
Rijk is nu bezig de actuele groei 
van Wmo-aanvragen te evalueren, 
wist zorgwethouder Mariënne van 
Dongen (GBV). Zij erkende dat het 
loslaten van de inkomensafhanke
lijke bijdrage in Veldhoven tot een 
enorme groei van de vraag naar 
Wmo-ondersteuning heeft geleid.
De vaste maandelijkse bijdrage 
bedraagt nu 19 euro.

Jaarlijks tekort op 3 tot 
5 miljoen geschat
Net als in de meeste andere gemeenten in Nederland kampt 
Veldhoven met grote, te verwachten begrotingstekorten. 
De Kadernota 2021 geeft een somber beeld. Op basis van 
huidige schattingen komt Veldhoven in de jaren 2021 - 2024 
jaarlijks tussen de 3 en 5 miljoen euro te kort.

De oorzaken hiervan zijn eerder al aangegeven:
* Recente raadsbesluiten waarin vele miljoenen (extra) zijn 

uitgetrokken voor onder meer het scholenhuisvestingsplan 
en de aanleg van het viaduct A67 in combinatie met verbre
ding Kempenbaan-West;

* Sterk gestegen kosten in het sociaal domein, vooral voor 
specialistische jeugdhulp en Wmo, maar ook in ICT;

* Effecten van de coronacrisis. Op dit moment is er nog geen 
betrouwbaar beeld wat het effect is, en evenmin hoelang de 
crisis gaat duren.

Bij het begin van de vergadering kondigde het college alweer 
nieuwe tegenvallers aan die het project Kempenbaan j A67 
nóg duurder maken. De nieuwe fietsbrug over de Locht en 
langere heipalen voor het viaduct zijn de ‘boosdoeners’. In het 
najaar hoort de raad hier meer over.
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Bravo flex
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Motie openbaar vervoer nipt verworpen
Het pilotproject Bravoflex - extra vervoer op afroep als aanvulling op het OV-netwerk - mag na an
derhalf jaar als mislukt worden beschouwd. Veel te weinig mensen in de bij het project aangeslo
ten gemeenten Eindhoven, Veldhoven en Waalre maken gebruik van deze dienst. Ieder ritje kostte 
begin dit jaar 46 euro aan belastinggeld.

Niet alle noodlokalen op tijd gereed
Niet alle noodvoorzieningen voor het huisvesten van scholen 
zijn op het afgesproken tijdstip van medio augustus 2020 klaar. 
Reden voor de CDA-fractie om de recente informatienota van 
onderwijswethouder Daan de Kort (VVD) op de raadsagenda te 
zetten. “Ik sprong bijna uit mijn vel toen ik het las”, klonk frac
tieleider Marionne van Dongen boos.

“Als de plannen er al zo lang liggen, is vertraging niet meer uit te 
leggen. Ik wil excuses horen, en geen uitvluchten. Bovendien dient 
het volgende probleem zich alweer aan, nu MFA Midden heeft laten 
weten ruimte te kort te komen voor groep 7.” Ook D66, BurgerPartij 
Veldhoven en Senioren Veldhoven gebruikten termen als ‘onaccep
tabel’ en ‘niet geluisterd naar de raad’.
Het goede nieuws is dat de noodlokalen bij basisschool St. Jan 
Baptist in Oerle er op 14 augustus wél staan. Maar de beloofde 
voorzieningen voor Zuiderbos en Zilverackers zijn er niet op tijd. 
Met name in Zilverackers is de situatie complex, omdat daar twee 
schoolbesturen en een kinderopvangorganisatie meepraten. De 
coronamaatregelen maakten afstemming en besluitvorming lastig, 
zo luidde het verweer van wethouder De Kort. Ook hij ‘baalde’ van 
de vertraging, maar het boetekleed trok hij niet aan.

Via een motie probeert het CDA (samen met de 
zusterpartijen in Eindhoven en Waalre) om het 
voor Bravoflex bestemde geld in te zetten voor 
verbetering van het reguliere openbaar vervoer. 
De provincie wil het vrijkomende geld, zo wist 
CDA-woordvoerster Marionne van Dongen, inzet
ten voor doelgroepenvervoer. “Maar daar zijn wij 
in Veldhoven al goed in voorzien met de Taxbus 
en Veldhopper. Mijn doel is om het geld te beste
den aan betere busverbindingen naar Habraken, 
Merefelt, Oerle-Zuid en Huysackers."

Van Dongen had zich al verzekerd van de steun 
van vier andere oppositiepartijen: VSA, Lokaal 
Liberaal, Senioren Veldhoven en BurgerPartij

Veldhoven. Bij de coalitiepartijen ving zij echter 
bot. Frans Hofmeester (PvdA) noemde de motie 
overbodig en wees erop dat de invloed van een 
gemeente op openbaar vervoer minimaal is. Ook 
GBV en VVD reageerden afwijzend. 
VVD-wethouder Ad van den Oever kon de motie 
alleen maar ontraden. “Habraken en Merefelt zijn 
inderdaad knelpunten, maar Hermes heeft zich 
voorgenomen geen lege bussen meer te laten rij
den. We zijn momenteel in gesprek met de pro
vincie over een goede oplossing", aldus de wet
houder. Hij meldde ook dat de raad van Waalre 
deze motie heeft aangehouden.
In Veldhoven kwam het niet zover; bij stemming 
werd de motie met 12 tegen 14 verworpen.

Tijdelijk onderdak in ’t Look
De noodvoorziening in Huysackers zal er volgens planning eind 
2020 staan. Leerlingen uit de nieuwe wijk vinden zolang onderdak 
bij basisschool De Brembocht in ’t Look. Een harde toezegging kon 
De Kort echter niet geven. Dat leidde opnieuw tot gemopper, maar 
de raad - inclusief het CDA - herkende de goede bedoelingen van 
de wethouder.
En voor het ‘volgende probleem’ met MFA Midden doemt wellicht 
een onverwachte oplossing op. Wim Peters (VSA) had net gesugge
reerd om ruimte te creëren door een van de inwonende welzijnsin
stellingen elders onder te brengen. “Heel toevallig", stak wethouder 
Hans van de Looij (GBV) de helpende hand toe, “heb ik vanmiddag 
overleg gevoerd met Cordaad en SWOVE over het betrekken van 
een andere locatie. Dus wie weet komt er in deze MFA ruimte vrij 
voor onderwijs!"


