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Raadsnieuws
Vijf fracties wijzen hele begroting 2021 af

Coalitie en oppositie oneens op 
cruciale punten: bieb en OZB
Ondanks lof voor de ‘evenwichtige gemeentebegroting’, die vanaf 2022 weer sluitend is, hadden 
liefst vijf fracties toch hun eigen reden om tegen de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2021 
- 2024 te stemmen. Het komt niet vaak voor dat zoveel raadsleden het hele huishoudboekje van de 
gemeente verwerpen omdat ze op onderdelen tegen zijn.

Omdat de coalitie van VVD, GBV en PvdA de gele
deren gesloten hield én steun kreeg van het CDA, 
werd de begroting met 16 tegen 11 stemmen aan
genomen. Pijnpunten bij de oppositie zijn vooral 
de OZB-verhoging, bezuinigingen op de biblio
theek en uitbreiding van de Muziekschool met 
een grotere foyer. Voor D66 vormt uitsluitend de 
3 ton subsidieverlaging voor de bibliotheek (“een 
bezuiniging met het pistool op de borst”) de re
den om de complete begroting af te wijzen.

De stemming over de begroting bleek exempla
risch voor het begrotingsdebat als geheel, dat 
gerekend over twee dagen meer dan tien uur(!) 
in beslag nam. De oppositie kreeg nauwelijks een 
voet tussen de deur en zag vrijwel al haar moties 
en amendementen weggestemd worden.
En dat terwijl de meerderheid van de coalitie flin
terdun is. Sinds het vertrek van raadslid Maarten 
Prinsen uit de VVD steunt het college op slechts 
14 van de 27 zetels in de raad. Menig voorstel 
werd met 13 tegen 14 stemmen afgeschoten, dan 
wel met de kleinst mogelijke meerderheid aan
genomen. Eén oppositiemotie haalde het na een 
tekstaanpassing. Verder mocht alleen het CDA 
een troostprijs noteren; haar motie om een rat
tenvanger aan te stellen kreeg een ruime meer
derheid.

31 moties en amendementen
In weerwil van het grote verschil in politieke op
vattingen verliep het online debat in goede sfeer. 
Burgemeester Marcel Delhez kon met een groot 
scherm voor zijn neus de digitaal gevoerde dis
cussie goed managen, en zonder fy
siek contact is het lastiger elkaar in de 
haren te vliegen. Het bleef nu 
bij de verzuchting van Gerrit 
Coppens (Senioren Veldho
ven) in zijn stemverklaring bij 
de begroting, dat ‘de oppositie er 
eigenlijk wel voor spek en bonen 
bij zit’.
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De grootste coalitiefractie reageerde daarmee op 
de kritiek dat het college opnieuw kiest voor een 
flinke stijging van het OZB-tarief. Dat gaat de ko
mende jaren jaarlijks omhoog met 50Zo extra. Ook 
in 2019 en 2020 ging er al een flinke schep boven
op. Fractieleidster Vivianne van Wieren pareerde 
de gebruikelijke aanval van Maarten Prinsen (Lo
kaal Liberaal), een fel tegenstander van zwaarde
re lasten voor de burger. Hij streeft juist naar kos
tenbesparing door een slankere overheid.

Van Wieren: “Dat laatste willen wij ook. Maar pas 
over enkele jaren, als we deze coronapandemie 
achter ons hebben gelaten. We hebben nu met

Veldhoven
Op 3, 9 en 10 november heeft de gemeenteraad tijdens een di
gitale vergadering de begroting 2021-2024 vastgesteld. Tijdens 
deze Algemene Beschouwingen werd gedebatteerd over onder 
andere de onroerende zaakbelasting (OZB), de restauratie van 
de St. Jozeftoren en de openbare bibliotheek Veldhoven.

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.

Burgemeester Delhez zit de digitale vergadering voor in de
raadzaal

Van de 31 door de raad ingediende amendemen
ten en moties zijn er uiteindelijk 10 aangenomen, 
14 verworpen, 6 ingetrokken en 1 aangehouden. 
De aangenomen moties komen op twee na alle 
uit de koker van de coalitiepartijen VVD, GBV en 
PvdA. De ingetrokken en verworpen moties zijn 
zonder uitzondering ingediend door de zes oppo
sitiepartijen: BurgerPartij Veldhoven, CDA, D66, 
Lokaal Liberaal, Senioren Veldhoven en VSA.

Wethouder financiën Jeroen Rooijakkers (PvdA) 
merkte in zijn beantwoording op dat diverse frac
ties wel wat meer aandacht mogen hebben voor 
de financiële positie van de gemeente. Een goede 
dekking van de voorstellen ontbreekt vaak. “Als 
we alle moties en amendementen aannemen, 
kunnen we weer van voren af beginnen met be
groten!” Hij wees op het tekort van 2,2 miljoen 
euro op de begroting voor 2021. Dat geld wordt 
uit de vrije reserves gehaald. In de jaren daarna is 
het huishoudboekje weer sluitend.

n twee pagina’s vindt u een weerslag van de be
langrijkste bespreekpunten in de begro- 

— ting.

Smeekbede bibliotheek krijgt 
(nog) geen gehoor
De smeekbede van de directeur en drie andere insprekers, ge
richt aan de raad om de voorgestelde bezuiniging van 3 ton op 
de bibliotheek in te trekken, heeft uiteindelijk niet tot resultaat 
geleid. Het door de voltallige oppositie ingediende amendement 
om van deze drastische subsidiekorting af te zien, werd door de 
coalitiepartijen met 13 vóór- en 14 tegenstemmen afgeschoten.

Na de algemene beschouwingen een week eerder, leek het op
schorten van deze subsidieverlaging de meest kansrijke begro
tingswijziging. De drie coalitiepartijen hielden echter de poot stijf 
en volstaan met een mogelijke verhuizing van de bieb naar de be
gane grond van het gemeentehuis. Als dat doorgaat is de biblio
theek minder geld kwijt aan huur (nu 90 mille per jaar) en komt het 
volledige bibliotheekgebouw vrij voor verhuur. Het onderzoek naar 
deze verhuizing loopt nog.

Marionne van Dongen (CDA) deed een hartstochtelijk beroep op 
de coalitie om de subsidie aan de bibliotheek, die in het recente 
verleden al fors verlaagd is, intact te laten. Ingrid Hartlief (D66) 
viel haar bij en noemde de grote teruggang in subsidie van 20 euro 
per inwoner naar 13,70 euro zeer onwenselijk. Indiener Rien Luijkx 
(BurgerPartij Veldhoven) stelde dat er geen sprake meer is van een 
volwaardige bibliotheek als essentiële taken noodgedwongen wor
den geschrapt. “De verhuizing is nog in onderzoek. Dus wethouder, 
stel deze bezuiniging uit tot er meer duidelijkheid is.”

Ook cultuurwethouder Hans van de Looij (GBV) denkt dat de be
doelde verhuizing al een flinke bezuiniging kan opleveren. “Doel is 
nog steeds om een volwaardige bibliotheek in Veldhoven overeind 
te houden. We gaan samen met directie en bestuur kijken wat haal
baar is. Om die reden staat er voor volgend jaar nog geen bezuini
ging op de begroting.”
Daarmee is voor even de kou uit de lucht. Volgend jaar komt de 
bibliotheek zonder twijfel terug op de agenda.

OZB-tarief moet nu omhoog, 
slankere overheid komt later
In elk geval wat de hoogte van de onroerend zaakbelasting (OZB) betreft, blijft Veldhoven ook in de 
toekomst tot de 2507o goedkoopste gemeenten van Nederland horen. Een door de VVD ingediende 
motie vormt daarvoor de garantie. Deze werd aangenomen met 17 voor (coalitie plus Senioren 
Veldhoven) en 10 tegen.

bibliotheek van Veldhoven

forse extra investeringen te maken, vanwege co
rona en ook op het gebied van woningbouw en 
bereikbaarheid. Dan heb je iedere fte op het ge
meentehuis hard nodig. En om al onze prachtige 
voorzieningen in stand te kunnen houden, mogen 
we ook wat extra’s aan onze burgers vragen.”

In haar motie gaat de VVD er vanuit dat ook an
dere gemeenten in deze crisistijd hun OZB verho
gen. En mocht dat niet zo zijn en verliest Veldho
ven onverhoopt zijn plek onder de goedkoopste 
gemeenten, dan zal de VVD niet nalaten een be
lastingverlaging voor te stellen. Ook dat staat in 
de motie.

Hondenbelasting blijft
Ook de toeristenbelasting gaat omhoog, zij het nog niet volgend 
jaar. In 2022 stijgt het tarief van C 1,60 p.p. per nacht naar C 2,40. 
Een door Lokaal Liberaal ingediend amendement om dat te ver
hinderen werd ingetrokken. Wethouder Jeroen Rooijakkers (PvdA) 
begrijpt de kritiek dat de toeristenbelasting het tarief van boerde- 
rijcampings tot wel 3007o kan verhogen, terwijl deze tax hooguit 507o 
uitmaakt van de prijs van een hotelovernachting. Hij onderzoekt nu 
een procentuele verhoging.
Het voorstel van de BurgerPartij Veldhoven om de hondenbelas
ting af te schaffen werd na kritiek vanuit de coalitie ingetrokken. 
De fractie snapt dat een gat van 3,5 ton in de begroting op dit mo
ment onverteerbaar is en komt terug in de raad met een alternatief 
voorstel.
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Woningsplitsing als wapen tegen 
tekort aan huizen
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Woningbouw Huysackers

In een unaniem aangenomen motie van Lokaal 
Liberaal en de overige oppositiepartijen roept de 
raad woningcorporaties en andere partijen op, 
om waar mogelijk eengezinswoningen te split
sen voor bewoning door meerdere huishoudens. 
Starters en kleine huishoudens krijgen dan grote
re kans op eigen woonruimte in een tijd van groot 
woningtekort.

De coalitiepartijen konden met deze motie mee
gaan na een tekstaanpassing: bij het onderzoe
ken van woningsplitsing moet goed gekeken wor
den naar de parkeernorm, de leefbaarheid van 
de omgeving en de geschiktheid van de woning.

Het huidige woningtekort kwam op allerlei ma
nieren terug in het begrotingsdebat. Zo diende 
VSA een motie in om te onderzoeken of eigenaren 
van een vakantiewoning op de parken ’t Witven 
en Molenvelden daar niet permanent mogen blij
ven wonen. “Die huizen zijn van betere kwaliteit 
dan de tiny houses van wethouder Van de Looij”, 
betoogde fractievoorzitter Wim Peters. De raad 
dacht daar in meerderheid anders over en wees 
het voorstel met 18-9 af.

Bouwen in eigen regie
Datzelfde lot was een andere VSA-motie bescho
ren om een bouwplan in gemeentelijke regie te 
ontwikkelen, teneinde zo een specifieke doel
groep als ouderen of starters te bedienen. De 
ondersteuning van D66 mocht niet baten. Ingrid 
Hartlief betoogde dat ze weinig merkt van ge-

meentelijke activiteiten om de woningbouw te 
versnellen. “Huysackers en andere plannen zit
ten al zo lang in de pen, we moeten méér stappen 
zetten om de vele woningzoekenden tegemoet 
te komen. De markt voor goedkope woningen 
blijft ver achter.”

Marionne van Dongen (CDA) is juist wel gechar
meerd van tiny houses en noemt deze kleine hui
zen een prima start voor woningzoekende jon
geren. Er zijn tegenwoordig sowieso veel meer 
een- en tweepersoons huishouders dan vroeger. 
Ook Maarten Prinsen (Lokaal Liberaal) denkt dat 
de veruit grootste groep woningzoekenden zeer 
geholpen is met een compact huisje.

Muziekschool mag uitbreiden
Muziekschool Art4U krijgt de mogelijkheid om zijn foyer uit te 
breiden. De schooldirectie zegt hiermee grotere groepen te kun
nen ontvangen, die in pauzes dan een drankje kunnen nuttigen. 
Momenteel is die foyerruimte erg beperkt, zeker als een volle Ra- 
bozaal leegstroomt.

Het scheelde weinig of dit voorstel ging niet door. Op initiatief van 
Lokaal Liberaal steunde de volledige oppositie een amendement 
om een stokje voor deze uitgave te steken. Met een 13-14 stemmen
verhouding werd dit amendement nipt verworpen door de coali
tiepartijen. Aan de lening zijn geen extra kosten voor de gemeente 
verbonden, omdat de Muziekschool de structurele extra kosten - 
39.000 euro op jaarbasis - zelf wil betalen. Naar men hoopt, met de 
opbrengsten uit de horeca.

Lokaal Liberaal-woordvoerder Maarten Prinsen betoogde dat hore
ca geen hoofdactiviteit is voor een muziekschool. “Samenwerking 
met bijvoorbeeld De Schalm voor de ontvangst van grotere gezel
schappen ligt meer voor de hand. Bovendien kunnen de extra las
ten van 39 mille nooit uit de opbrengsten van de horeca worden 
gedekt.” Prinsen vreest dat Art4U over enkele jaren toch weer de 
hand ophoudt bij de gemeente voor extra subsidie. Hij vroeg om 
hoofdelijke stemming, maar kwam dus één stem te kort.

85 mille voor restauratie 
toren Jozefkerk
In een onverwacht gulle bui heeft de gemeenteraad een 
bedrag van 85.000 euro toegezegd voor restauratie van de 
klokkentoren bij de voormalige St. Jozefkerk aan de Burg. 
Van Hoofflaan. Coalitiepartij GBV stond aan de basis van 
een amendement met die strekking, die met de kleinst mo
gelijke meerderheid van 14 - 13 werd aangenomen.

Indiener Eric van Doren verbindt echter wel een voorwaar
de aan deze schenking: de eigenaar van de toren moet zelf 
ook in de buidel tasten. De renovatiekosten van de zestig jaar 
oude toren worden geschat op 160.000 euro. De eigenaar is 
parochie Christus Koning, en in diens verlengde het bisdom 
’s-Hertogenbosch. Een andere voorwaarde is dat de parochie 
de restauratie volgend jaar al laat uitvoeren.

Volgens Van Doren hoort de ‘Jozeftoren’ tot de identiteit 
van d’Ekker, en zijn de bewoners van deze wijk zeer gesteld 
en trots op dit ‘markante en gezichtsbepalende bouwwerk’ 
met zijn uurwerk en klokken. Andere fracties gaven de GBV’er 
daarin gelijk, maar vonden dat onvoldoende reden om het 
voorstel te steunen. Maarten Prinsen: “De parochie heeft al 
aangegeven er geen geld in te willen steken. Waarom zou de 
gemeente dat dan wel doen?”

CDA-woordvoerder Ton Bolsius uitte zich in soortgelijke be
woordingen. “Vreemd dat de parochie hier geen geld voor 
heeft, maar wel een haan op een andere kerktoren opnieuw 
heeft laten vergulden.” Ingrid Hartlief (D66) was kort van stof. 
“Het onderhoud van de toren is de verantwoordelijkheid van 
de eigenaar.”

Rattenbestrijding komt op stoom
De aanhoudende stroom klachten over rattenoverlast in Veldhoven heeft geleid tot een concrete 
maatregel. De raad omarmde met ruime meerderheid een motie van het CDA om een gemeentelij
ke rattenvanger aan te stellen, dan wel nauwer samen te werken met professionele plaagdierbe-
strijders.

Een VVD-motie over AED’s in Veldhoven - auto
matische defibrillatoren voor inzet bij een hart
stilstand - werd met algemene stemmen aange
nomen. In de motie wordt het college gevraagd te 
streven naar een dekkend netwerk in Veldhoven, 
zodat iedere Veldhovenaar - volgens het oproe
psysteem van HartslagNu - in maximaal 6 minu
ten kan beschikken over een AED.

Een andere coalitiepartij, PvdA, sleepte twee mili- 
eumoties binnen. De eerste draagt het college op 
om ondernemers te stimuleren zonnepanelen op 
bedrijfsdaken te leggen en ook anderszins duur
zaamheid te bevorderen. De tweede motie vraagt 
aanvullend beleid om hemelwater zo lang moge

lijk vast te houden door infiltratie in de bodem en 
opslag in buffers.

Een amendement (wijzigingsvoorstel) van de vol
tallige oppositie om volgend jaar al te starten met 
de ombouw van de route Peter Zuidlaan - Julia- 
nastraat - en niet pas in 2022 - werd met 13 te
gen 14 nipt verworpen. Volgens het college kan 
het niet eerder; er moeten nog gronden worden 
aangekocht.
Met een zelfde uitslag sneuvelde een voorstel 
van BurgerPartij Veldhoven om fietsen te weren 
van het Meiveld en de fietsenstalling bij de Albert 
Heijn te verplaatsen.

GBV had ook succes met een motie voor onderzoek naar de 
haalbaarheid van een fietspad in park Vogelzang, dat tussen ’t 
Look en Zonderwijk ligt. Als alternatieve route is De Sitterlaan 
in beeld.


