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Geachte mevrouw Van Hulst, beste Jolanda

Op 20 augustus ontvingen wij uw vragen over de openstaande moties, op basis van de 
lijst van openstaande moties van 10 juli 2020. In uw brief vraagt u naar de reden(en) 
waarom deze moties nog niet zijn gerealiseerd.

In de bijlage geven wij het antwoord per motie. De naam van de motie geven we 
dikgedrukt weer, net als in uw brief. Meteen daaronder geven wij ons antwoord. De 
tekst van de motie zelf hebben we weggelaten. Per motie is aangegeven of deze is 
afgedaan of dat de uitvoering nog loopt (de motie wordt uitgevoerd).
Uit de lijst komen 16 openstaande moties naar voren. Hiervan zijn er 9 inmiddels 
afgedaan/ gerealiseerd. En van de 7 andere moties loopt de uitvoering nog.

Het blijkt dat de lijst van openstaande moties niet actueel is. Dit proces zullen we 
verbeteren in overleg met de griffie. Hierop komen we nog terug.

Verder vroeg u in uw brief wanneer het voorstel over de ja-ja sticker naar de raad 
wordt gestuurd. In september wordt dit onderwerp in het college behandeld. Daarna 
wordt de raadsinformatienota naar de raad verstuurd.

We gaan ervan uit dat we u met deze reactie voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Noud Bex Marcel Delhez
secretaris burgemeester

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.



BIJLAGE Stand van zaken moties
15 september 2020

SENIOREN VELDHOVEN—20181113—Dubbelbestemming bestemmingsplannen
Wij hebben onze huidige bestemmingsplannen gescand op de mogelijkheden en 
onmogelijkheden. Deze scan levert op dat er voor de meest voorkomende 
duurzaamheidsmaatregelen geen belemmeringen zijn bij woningen en bedrijven. 
Maatregelen die niet direct zijn toegestaan, kunnen in vrijwel alle gevallen met de 
flexibiliteitsbepalingen uit de wet alsnog mogelijk worden gemaakt. Ons voorstel is om 
de capaciteit die gepaard gaat met zoeken naar mogelijkheden om de plannen nog 
flexibeler te maken niet aan te wenden voor de laatste bestemmingsplannen die in 
procedure gaan voordat de Omgevingswet in werking treedt. Maar deze capaciteit in 
te zetten om te komen tot een goede regeling in het Omgevingsplan.

Deze motie is afgedaan.

VSA—CDA—BPV—Lokaal Liberaal—20181113—Wijkaanpak
Begin 2019 is in het kader van het project 'Verbinding in de basis' gestart met het 
opstellen van een plan van aanpak voor het ontwikkelen van een integrale 
wijkgerichte werkwijze. Onderdeel van het plan van aanpak is de opstart van twee 
pilots in de wijken D'Ekker en Cobbeek. Hier wordt samen met een aantal partijen 
(o.a. Cordaad, corporaties, zorginstellingen, gemeente en bewoners) toegewerkt naar 
een integraal wijkactieplan. Dit kost de nodige aanlooptijd. Daarnaast is er als gevolg 
van personele en maatschappelijke ontwikkelingen aanleiding om opnieuw onze inzet 
op de wijkaanpak vast te stellen. Deze nieuwe inzet en de bevindingen die de pilots 
opleveren, vormen de opmaat voor een nader uitvoeringsplan wijkaanpak. De in de 
motie genoemde punten zullen daarin worden meegenomen. Daarnaast willen we 
hierover goed overleg voeren met vertegenwoordigers van de wijken. Dit overleg is 
door omstandigheden nog niet afgerond (vanwege Corona was fysiek vergaderen tot 
nu toe onmogelijk en dat werd wel wenselijk geacht). Overigens is er wel al sprake 
van beperkte wijkbudgetten, die deels bij Cordaad en deels bij de wijken in eigen 
beheer zijn.

Deze motie wordt uitgevoerd.

02072019-AP8-3-D66-Natuurtheater-nabij-Witven
Eerder gedaan onderzoek naar de natuurwaarden in en om theater De Wetering heeft 
aan het licht gebracht dat er bijzondere natuur aanwezig is op die plek. Het theater 
ligt ook in dat natuurnetwerk. Die conclusie betekent de nodige beperkingen in het 
gebruik. Het ontbreken van concrete initiatieven uit de samenleving om er weer 
theatervoorstellingen of andere bijeenkomsten te organiseren, is daarnaast een 
argument om geen verdere energie te steken in onderzoek naar de mogelijkheden om 
het theater opnieuw als theater in gebruik te nemen. De tweede mogelijkheid om het 
theater als bijzonder markeerpunt op te nemen in het landschap ten behoeve van de 
kunstroute, werken wij in de tweede helft van 2020 verder uit. Eind 2022 dient de 
kunstroute gerealiseerd te zijn. Het natuurtheater maakt daar als bijzonder 
markeringspunt onderdeel van uit.

Deze motie wordt uitgevoerd.



Motie-17092019-GBV-VVD-PvdA-D66-LL-BPV-VSA-CDA-SV Versterking- 
centrum-bij- Gebiedsontwikkeling
Het opstarten van het samenspraakproces voor de gebiedsontwikkeling centrum-west 
heeft nog niet plaatsgevonden, waardoor de bijbehorende baten en lasten nog niet 
inzichtelijk gemaakt konden worden. De voorbereiding van het samenspraakproces 
was wel opgestart, maar door recente ontwikkelingen is dit in tijd doorgeschoven. We 
zijn dan nu ook bezig om hiervoor een nieuwe planning te maken.

Deze motie wordt uitgevoerd.

BPV, CDA, D66, SV, Lokaal Liberaal-19065-GVVP-Sondervick-29102019
1. Er worden geen grootschalige werkzaamheden gedaan aan de Sondervick, voordat 
de aansluiting A67 klaar is. Wanneer er grootschalige werkzaamheden aan de 
Sondervick plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend, dit is afhankelijk van de 
onderhoudsplanning.
2. Jaarlijks tot tweejaarlijks wordt op diverse locaties het verkeer in beeld gebracht. 
Dat doen we ook op locaties bij de aansluiting A67 en op de Sondervick.
3. Als de verkeerstellingen aanleiding geven om de categorisering te wijzigen, zoals 
deze in het GVVP opgenomen is, dan zal dit naar voren komen bij de planvorming 
voor grootschalige werkzaamheden.

Deze motie wordt uitgevoerd.

D66, CDA, Lokaal Liberaal, VSA, BPV—19089 Samenspraaktraject 
Omgevingsvisie —29102019
In de Droomfase van de Omgevingsvisie hebben we jongeren op een apart 
participatiespoor betrokken bij de toekomst van Veldhoven. Aan leerlingen van 8-12 
jaar en van 12-15 jaar hebben we gevraagd om creatief te dromen over hun favoriete 
plekje in Veldhoven, en dit te verbeelden of te vertellen. Aan hen zelf de keuze om dit 
via een modern of 'traditioneel' medium te doen. Jongeren van 15-35 jaar hebben we 
professioneel op straat geïnterviewd met prikkelende vragen en concreet-praktisch 
doorvragen. Van deze interviews is een lange en korte film gemaakt. In de volgende 
Denkfase hebben we, deels om praktische en corona redenen, gekozen voor een 
integrale participatie. De jongeren die in de Droomfase mee hebben gedaan, hebben 
we persoonlijk uitgenodigd om mee te doen aan de online bijeenkomst.

Deze motie is afgedaan.

VVD, CDA, PvdA—Motie—AB12112019—Vieren 100 jarigen
Er loop nog een onderzoek naar de mogelijkheid om het opknappen van de bank op 
het Meiveld in het kader van Veldhoven 100 jaar, te combineren met aandacht voor 
Veldhovenaren die 100 jaar worden. Hierover hebben we in 2021 duidelijkheid.

Deze motie wordt uitgevoerd.

GBV, VVD, SV, CDA, D66, BPV-Motie-AB12112019-Meetindicatoren 
Begroting_
In de kadernota 2021 is aangegeven dat de financiële positie en de corona- 
omstandigheden het lastig maken om in de kadernota 2021 concrete beleidsmatige 
kaders en doelstellingen (met bijbehorende meetindicatoren) te formuleren voor 2021 
en verder. In de begroting 2021 wordt dit opgepakt en besproken met de 
auditcommissie op 7 september.



Deze motie wordt uitgevoerd.

CDA, VVD, GBV—Motie—AB12112019—Rol raad gemeenschappelijke 
regelingen
Begin 2020 is een coördinatieteam ingesteld. Doel van dit team is de gemeenteraad 
beter in positie brengen om regionale samenwerkingsverbanden goed te doorgronden 
en hierop tijdig invloed uit te kunnen oefenen.
Daarvoor is het enerzijds nodig om de raad aan de voorkant te informeren over de 
stand van zaken bij complexe regionale opgaven. En anderzijds de raad daarbij in de 
gelegenheid te stellen om aandachtspunten mee te geven aan de portefeuillehouder 
om in de regio te komen tot een optimale oplossing.
In het coördinatieteam worden geen besluiten genomen en het is geen formeel 
overleg. Het is een aanvulling op de reguliere vergadermomenten van de raad. Daar 
vinden de politieke afwegingen plaats. Het team bestaat uit raadsleden Bolsius en Van 
der Velden, burgemeester Delhez, griffier Wasser en een ambtenaar. Vanwege corona 
is het team nog niet bij elkaar gekomen.

Deze motie wordt uitgevoerd.

CDA, SV, VSA, D66, BPV, LL-Motie-AB12112019-Afronden IHP voor schooljaar 
2020-2021
Op 18 februari 2020 heeft de gemeenteraad over het IHP besloten. Op 28 mei 2020 
heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de 
urgente voorzieningen uit het IHP in een raadsinformatienota. Deze 
raadsinformatienota is op 7 juli behandeld in de gemeenteraad.

Deze motie is afgedaan.

D66, SV, VSA, CDA, BPV, LL, GBV, PvdA-Motie-AB12112019-Diversiteit 
openbaar groen
Bij de actualisatie van de beheerplannen wordt het aspect biodiversiteit apart 
benoemd. Dit betekent dat bij de uitwerking in de komende jaren (zie 
meerjarenbegroting 2021) dit een plek krijgt en geleidelijk nog meer uitgevoerd gaat 
worden binnen de mogelijkheden. Op dit moment wordt met extensief- en 
gedifferentieerd maaien de biodiversiteit vergroot. Daarnaast zijn en worden de zones 
met bijen en vlinder mengsels vergroot. In de programmabegroting 2021 is 
biodiversiteit als doelstelling en meetindicator opgenomen.

Deze motie is afgedaan.

BPV, D66, CDA, VSA, SV, LL—Motie—AB12112019—Taalniveau communicatie 
en informatie in Engels
De gemeenteraad van Veldhoven heeft in november 2019 besloten de Direct Duidelijk 
Deal te ondertekenen. De stand van zaken van dit moment:

- Wethouder Van den Oever heeft de Direct duidelijk deal voor Veldhoven 
ondertekend

- Dit is gemeld bij directduidelijk.nl 
https://www.directduideliik.nl/nieuws/duideliike-taal-veldhoven

- Het plan van aanpak is gemaakt (doelstellingen beleid, aanpak, planning)
- Er zijn 12 taalcoaches opgeleid
- De rest van de organisatie is gestart met de e-learning Duidelijke taal
- Texamen (een digitale duidelijke-taal checker) is beschikbaar voor de hele 

organisatie



Op de website wordt een aantal relevante onderwerpen in het Engels beschreven, zie 
https://www.veldhoven.nl/english/. Daar is voor gekozen uit het oogpunt van 
beheersbaarheid en kosten.
Anders dan via de website pagina's in het Engels aan bieden, bestaan er voor 
bezoekers mogelijkheden in internetbrowsers om teksten en formulieren online te 
vertalen zoals met Google Translate. Deze methode wordt steeds geavanceerder en 
maakt het ook mogelijk om elke vreemde taal te kiezen. Door deze techniek neemt de 
noodzaak af om zelf actief informatie in aan andere taal aan te bieden.

We bieden (nog) geen formulieren in het Engels aan. Onze digitale dienstverlening 
verloopt steeds meer via andere portals bijvoorbeeld via een zaaksysteem. We zijn 
dan afhankelijk van andere leveranciers die vertaalde formulieren (nog) niet 
aanbieden/ondersteunen. Het brengt dan onevenredig veel kosten met zich mee qua 
ontwikkeling en beheer.
Overigens krijgen we te maken met de verordening 'Single Digital Gateway' waarin 
verplicht wordt dat we per 1-1-2023 een bepaald aantal onderwerpen en online 
transacties in een andere taal aanbieden. We volgen zoveel mogelijk de landelijke 
initiatieven om de kosten te beperken.

Deze motie is afgedaan.

Lokaal Liberaal—AB12112019—De Veldhovense kermissen
Er is overleg geweest met de horeca in het kader van het nieuw op te stellen 
evenementenbeleid. Dit heeft eind 2019 en begin 2020 plaatsgevonden. Het beleid is 
in maart 2020 vastgesteld.

Deze motie is afgedaan.

D66, CDA, BPV, VSA, LL, GBV, PvdA Motie Voorkomen negatieve gevolgen 
vuurwerk 18022020
Tijdens de oordeelsvormende raad van 1 september 2020 is de keuzenota behandeld. 

Deze motie is afgedaan.

GBV, D66 Motie Trap op-trap af 18022020
De brieven zijn 20 mei verzonden.

Deze motie is afgedaan.

GBV, D66, BPV, PvdA, VSA, SV, LB, CDA Motie Integraal Huisvestingsplan 
Scholen 18022020
Het ambitieniveau van het IHP is door de gemeenteraad vastgesteld op 18 februari 
2020 met deze motie. Op 21 juli 2020 heeft het college een besluit genomen over de 
temporisering van het IHP. De gemeenteraad is dezelfde dag met een 
raadsinformatienota door het college geïnformeerd over het financieel resultaat van de 
temporisering en het aangepaste tijdpad van het IHP. Het financieel resultaat wordt 
verwerkt in de meerjarenbegroting 2021-2024

Deze motie is afgedaan.
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