SENIOREN VELDHOVEN

Dichtbij écht betrouwbaar
Artikel 42 brief van SENIOREN VELDHOVEN over niet gerealiseerde moties door het College van de
Gemeente Veldhoven, vanaf 2018.

Veldhoven, 19-08-2020.
Geacht college,
SENIOREN VELDHOVEN heeft op van de lijst van openstaande moties d.d. 10-07-2020 gelezen, dat er een 2 tal
moties die aangenomen zijn in 2018, dat er een 11 tal moties die aangenomen zijn in 2019, dat er een 3 tal
moties die aangenomen zijn in 2020 niet gerealiseerd zijn door het College van de Gemeente Veldhoven, zoals
verwoord in die moties.
Het gaat om de volgende moties van 2018:
-

SENIOREN VELDHOVEN_20181113_Dubbelbestemming bestemmingsplannen
De motie om 'Om bestemmingsplannen vanaf heden zo flexibel mogelijk te maken ten behoeve van
versnelde verduurzaming van Veldhoven en de Raad hierover te informeren uiterlijk in het eerste kwartaal
van 2019'
wordt UNANIEM AANGENOMEN

-

VSA_CDA_BPV_Lokaal Liberaal_20181113_Wijkaanpak
De motie om '1. Om in de eerste helft van 2019 een optimalisering van uitvoeringsplan wijkaanpak met
bewoners en bewonersorganisaties op te stellen en als voorstel aan de raad voor te leggen; 2. In dit plan
op te nemen: ^ Versterken en behouden van de leefbaarheid van buurten en wijken; ^ Samenspraak en
samenwerking; ^ De volgende uitgangspunten: de buurt terug naar de bewoners en de gemeente als
dienstverlenende ondersteuner; ^ De financiële vertaling van deze wijkaanpak, waarvan een eigen
wijkbudget onderdeel is,'
wordt UNANIEM AANGENOMEN

Het gaat om de volgende moties van 2019:
-

02072019-AP8-3-D66-Natuurtheater-nabij-Witven
De motie om "de mogelijkheden te onderzoeken: - voor het levensvatbaar maken van het natuur theater
De Wetering met partijen die zich in 2006 en 2014 bereid hebben getoond om mee te werken aan het
natuur theater, - en/ of voor het eventueel weer vrijmaken van het natuur theater de Wetering als een
bijzonder markeerpunt in het landschap ten behoeve van de kunstroute"
wordt AANGENOMEN

-

Motie-17092019-GBV-VVD-PvdA-D66-LL-BPV-VSA-CDA-SV Versterking-centrum-bijGebiedsontwikkeling
De motie om "In het
samenspraakproces voor de gebiedsontwikkeling van centrum-west te sturen op een duidelijke aanvulling
en versterking van het centrum van Veldhoven. Daarbij zorg te dragen dat de baten positief zijn en steeds
de baten en lasten die deze ontwikkeling met zich meebrengt voor Veldhoven in het oog te houden en
deze inzichtelijk te maken voor de raad bij de uitwerking van scenario's"
wordt UNANIEM AANGENOMEN
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BPV, CDA, D66, SV, Lokaal Liberaal-19065-GVVP-Sondervick-29102019
De motie om "1. Met de herinrichting van de Sondervick tenminste te wachten totdat de aansluiting van de
A67 gereed is; 2. Te onderzoeken wat de impact van de aansluiting op de A67 is op de verkeersintensiteit
in de Sondervick; 3. De resultaten van dit onderzoek te bespreken met de bewoners van de Sondervick
en, indien van toepassing, de wegcategorisering van de Sondervick te wijzigen"
wordt AANGENOMEN

-

D66, CDA, Lokaal Liberaal, VSA, BPV—19089 Samenspraaktraject Omgevingsvisie —29102019
De motie om
Werk te maken van het betrekken van de Veldhovense jongeren vanaf 16 jaar in de
komende periode bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie; ^ Dit op een actieve wijze en aansluitend
bij de belevingswereld en mediagebruik van jongeren;"
wordt AANGENOMEN

-

VVD, CDA, PvdA—Motie—AB12112019—Vieren 100 jarigen
De motie om "1. Te onderzoeken of deze herinnering vorm gegeven kan worden door de straten in een
van de nieuwbouwwijken te vernoemen naar markante Veldhovenaren uit de 100 jarige geschiedenis van
onze gemeente,"
wordt AANGENOMEN

-

GBV, VVD, SV, CDA, D66, BPV-Motie-AB12112019-Meetindicatoren Begroting_
De motie om "1. Met de herinrichting van de Sondervick tenminste te wachten totdat de aansluiting van de
A67 gereed is; 2. Te onderzoeken wat de impact van de aansluiting op de A67 is op de verkeersintensiteit
in de Sondervick; 3. De resultaten van dit onderzoek te bespreken met de bewoners van de Sondervick
en, indien van toepassing, de wegcategorisering van de Sondervick te wijzigen"
wordt AANGENOMEN

-

CDA, VVD, GBV—Motie—AB12112019—Rol raad gemeenschappelijke regelingen
De motie om "^ In een raadswerkgroep^commissie, met ambtelijke ondersteuning, aan de slag te gaan,
met als doel de raadsvertegenwoordiging bij raadstafel 21, maar ook bij andere gemeenschappelijke
regelingen, meer vorm en inhoud te geven
wordt AANGENOMEN

-

CDA, SV, VSA, D66, BPV, LL-Motie-AB12112019-Afronden IHP voor schooljaar 2020-2021
De motie om "^ Het IHP en de bijbehorende projectplannen ten aanzien van tenminste Zilverackers, Dick
Bruna en St. Jan Baptist aan de raad aan te bieden in het eerste kwartaal van 2020, zodanig dat
noodvoorzieningen passende oplossingen voor aanvang van schooljaar 2020-2021 gerealiseerd kunnen
zijn."
wordt UNANIEM AANGENOMEN

-

D66, SV, VSA, CDA, BPV, LL, GBV, PvdA-Motie-AB12112019-Diversiteit openbaar groen
De motie om "^ De mogelijkheid te onderzoeken om daar waar mogelijk grasvelden om te vormen, te
omlijsten of aan te vullen met begroeiing die afwisselender is en bijdraagt aan de biodiversiteit in de
gemeente; ^ Dit te doen binnen de mogelijkheden van de financiële kaders;"
wordt UNANIEM AANGENOMEN
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-

BPV, D66, CDA, VSA, SV, LL—Motie—AB12112019—Taalniveau communicatie en informatie in
Engels
De motie om "In het samenspraakproces voor de gebiedsontwikkeling van centrum-west te sturen op een
De motie om "1. De "Direct Duidelijk-deal" te ondertekenen. 2. De afspraken voor een heldere
communicatie van de overheid vast te leggen in beleid; 3. De medewerkers op te leiden om volgens het
direct duidelijk principe te communiceren; 4. Op de Engelse versie van de relevante gemeentelijke website
pagina's en formulieren in het Engels aan te bieden;" wordt
wordt UNANIEM AANGENOMEN

Lokaal Liberaal—AB12112019—De Veldhovense kermissen
Om " in overleg te treden met de horeca-ondernemers rondom de vier Veldhovense kermissen om te
bewerkstelligen dat door zelfwerkzaamheid deze kermissen Z volksfeesten voor Veldhoven behouden
blijven,"
gewijzigd UNANIEM AANGENOMEN

Het gaat om de volgende moties van 2020:
-

D66, CDA, BPV, VSA, LL, GBV, PvdA Motie Voorkomen negatieve gevolgen vuurwerk 18022020
De motie om "1. Een raadsbesluit voor te bereiden bevattende een aantal scenario's ter voorkoming van
ongewenste situaties voor en tijdens de jaarwisseling, waaruit de raad een keuze kan maken; 2. Verzoekt
in die scenario's mee te nemen: evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, de haalbaarheid van de
scenario's binnen regionale en nationale kaders, alsmede de mogelijkheid voor burgers om zich betrokken
te voelen bij dit feest, waarbij denkrichtingen kunnen zijn: geheel of gedeeltelijk verbod op het afsteken
van vuurwerk, vuurwerkvrije zones, centrale, decentrale vuurwerkshow of vuurwerkclusters,
mogelijkheden om overlast en oneigenlijk afsteken van (illegaal) vuurwerk te verminderen. 3. het
raadsbesluit voor te leggen aan de Raad uiterlijk voor 1 juni 2020"
wordt AANGENOMEN
(Staat nu op de agenda voor september)

-

GBV, D66 Motie Trap op-trap af 18022020
De motie om "1. Er bij het Rijk op aan te dringen de normeringssystematiek dusdanig aan te passen dat
negatieve bijstellingen van het gemeentefonds gedurende het begrotingsjaar niet meer voorkomen.
Daarmee worden de toch al onder druk staande gemeentefinanciën niet verder belast. 2. Een afschrift van
deze motie naar de VNG, het IPO en het ministerie van Binnenlandse Zaken te sturen"
wordt UNANIEM AANGENOMEN

-

GBV, D66, BPV, PvdA, VSA, SV, LB, CDA Motie Integraal Huisvestingsplan Scholen 18022020
De motie om het raadsbesluit nr. 20.004 als volgt te wijzigen: 1. Het integraal Huisvestingsplan Onderwijs
als toekomstig ambitieniveau onderwijshuisvestingsopgave van Veldhoven vast te stellen. 2. Om urgente
projecten uit het IHP tijdig te realiseren de middelen voor de voorzieningen bij St. Jan Baptist, Zuiderbos
en Zilverackers beschikbaar te stellen. 3. Opnieuw met alle partners over dit IHP het gesprek aan te gaan
om de planning die is opgenomen in het IHP te temporiseren zodanig dat de financiële druk op de
begrotingsjaren 2020-2025 vermindert. 4. Voor 1 september 2020 de gemeenteraad van de uitkomsten
van het gesprek te informeren middels een informatienota met het financieel resultaat en tijdspad en dit
te verwerken in de begroting.
wordt AANGENOMEN
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Wat is de reden of zijn de redenen dat deze openstaande moties niet zijn gerealiseerd door Het College
van de Gemeente Veldhoven.

Tevens hebben wij een vraag over onderstaande motie:
-

GBV, SV, PvdA_AB12112019_Invoeren Ja-Ja Sticker
De motie om "1. Te onderzoeken of de invoering van de ja-ja sticker mogelijk is in Veldhoven en wat
hiervan de gevolgen zijn. 2. Als het onderzoek positief uitvalt dan een communicatieplan maken ter
succesvolle implementatie van het systeem."
wordt AANGENOMEN
De toelichting vanuit het College: B&W-voorstel is 6-5 in college aangehouden. Wordt aangepaste en
opnieuw behandeld en daarna naar de raad gestuurd.

Wanneer wordt het naar de raad gestuurd zoals vermeld bij de toelichting?

Gaarne vernemen wij op korte termijn uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens SENIOREN VELDHOVEN
Jolanda van Hulst

