Inhoudsopgave
AGENDA - Behandeling begroting 2022, v1.pdf.................................p. 4
Resultaten RA 8 en 9 november 2021jBesluit _AB met moties en
amendementen_DEF.pdf......................................................................

p. 5

Verzameldocument Moties en Amendementen AANGEKONDIGD
p. 23
AB2021_v2.pdf.......................................................................................
21-wk43-I Beantwoording aanvullende technische vraag PvdA AB p. 56
Programmabegroting 2022-2025.pdf...................................................
21-wk42-I Beantwoording aanvullende technische vraag GBV AB
p. 57
Programmabegroting 2022-2025.pdf...................................................
Beantwoording Technische vragen AB Programmabegroting 2022- p. 58
2025^et bijlagen_DEF.pdf.................................................................
Technische vragen AB Programmabegroting 2022-2025.pdf........... p. 117
21.109_AN: Programmabegroting 2022 - 2025.pdf............................ p. 142
21.110_RB: Programmabegroting 2022 - 2025_DEF.pdf.................. p. 145
26. AmendementjLokaal Liberaal, VSA, BPVjJitbreiding
p. 147
FTE's_09112021_INGETROKKEN_DEF.pdf......................................
25. AmendementjLokaal Liberaal, VSA,
p. 148
BPV_OZB_09112021_VERWORPEN_DEF.pdf.................................
15. AmendementjD66, VSA, BPV, LL_Digitale
p. 149
agenda_09112021_AANGEHOUDEN_DEF.pdf.................................
16. AmendemenLD66, SV, VSA, CDA, BPV,
LLjLevensloopbestendig

p. 150

bouwen_09112021_VERWORPEN_DEF.pdf....................................
3. AmendementjVVD,
GBV_Zwembadattributen_09112021_AANGENOMEN_DEF.pdf...

p. 151

2. Amendement VVD, GBV, SV, CDA, PvdA, BPVjVerminderen
zwerfafvaL09112021JJNANIEM AANGENOMEN_DEF.pdf...........

p. 152

1. AmendementjVVDjLeefbaarheidCitycentrum en
Kromstraatj09112021_INGETROKKEN_DEF.pdf............................

p. 154

20. AmendementjBPV, VSA,
LLjJeugdoverlastj09112021jJNANIEM
AANGENOMEN_DEF.pdf.....................................................................

p. 155

21. AmendementjBPV, VSA, D66, LLjWobverzoeken_09112021jAANGENOMEN_DEF.pdf.............................

p. 156

17. MotiejD66, VSA, CDA, BPV, LLjBescherming Veldhovense
p. 157
woningmarkt_09112021jVERWORPENjDEF.pdf............................
4. MotiejVVD, SV, BPVjVersnelling afhandeling
principeverzoeken_09112021jAANGEHOJDENjDEF.pdf.............

p. 159

5. Motie-GBV, VVD, SV, CDA, PvdA, D66,
p. 160
BPV-Laadpalen-09112021-UNANIEM AANGENOMEN_DEF.pdf.
6. Motie_GBV, VVD, PvdA, BP^Ondersteuning
p. 161
evenementen_09112021_AANGENOMEN_DEF.pdf........................
7. Mot^GBV, SV, PvdA,
p. 162
BP^Veldwijze^09112021JNGETROKKEN NA
TOEZEGGING_DEF.pdf........................................................................
8. Motie^SA, CDA, D66, BPV, LL_Aanhoudende
p. 164
rattenoverlast_09112021_INGETROKKEN NA
TOEZEGGING_DEF.pdf........................................................................
9. Motie^SA, CDA, BPV, LL_Afval
scheiden_09112021_AANGEHOUDEN_DEF.pdf.............................

p. 165

10. Motie_VSA, SV, BPV, LL_Gemeentelijke regie
bouwen_09112021_AANGEHOUDEN_DEF.pdf...............................

p. 166

11. Motie^SA, D66, BPV, LL_Groenbeheer
biodiversiteit_09112021_UNANIEM AANGENOMEN_DEF.pdf......

p. 167

12.
p. 168
Motie_PvdA_Evenementenbeleid_09112021_INGETROKKEN_DE
F.pdf.........................................................................................................
13. Mot^PvdA, GBV,
p. 170
BP^Minimaregeling^9112021JNGETROKKEN NA
TOEZEGGING_DEF.pdf........................................................................
14. Motie_PvdA_Schone Lucht
Akkoord_09112021_AANGEHOUDEN_DEF.pdf...............................

p. 171

18. Motie_D66, SV, VSA, CDA, BPV, LLJnitiatief culturele
p. 172
voorzieningen_09112021_VERWORPEN_DEF.pdf..........................
19. Mot^D66, VVD, GBV, SV, VSA, CDA, PvdA, BPV, LL_Rien
p. 174
Luijkx Klare Taal Bokaal_09112021_UNANIEM.pdf..........................
22. Mot^BPV, VSA_Capaciteit
uitbreiding_09112021_INGETROKKEN_DEF.pdf.............................

p. 176

23. Mot^BPV, VVD, GBV, VSA, CDA, D66, LL^ijfers bij
p. 177
meetindicatoren^9112021JJNANIEM AANGENOMEN_D.pdf......
24. Motie_BPV, VSA,
LL_Zienswijzen_09112021_AANGEHOUDEN_DEF.pdf..................

p. 178

27. Mot^Senioren Veldhoven_Beleidsnota
p. 179
senioren_09112021_VERWORPEN_DEF.pdf....................................
28. Motie_VSA, SV, BPV, LL^ersterken positie
p. 180
wijken_09112021_INGETROKKEN NA TOEZEGGING_DEF.pdf...
21.068-21.078 VASTSTELLEN BELASTINGVERORDENINGEN
p. 181
2022 - 21.072_RB: Verordening Begraafrechten 2022.pdf...............
21.068-21.078 VASTSTELLEN BELASTINGVERORDENINGEN
2022 - 21.069_RB: Verordening Afvalstoffenheffingen 2022.pdf__

p. 184

21.068-21.078 VASTSTELLEN BELASTINGVERORDENINGEN
p. 187
2022 - Bijlage III Hondenbelasting.pdf.................................................

21.068-21.078 VASTSTELLEN BELASTINGVERORDENINGEN
2022 - Begraafrechtentabel.pdf.........................................................

p. 189

21.068-21.078 VASTSTELLEN BELASTINGVERORDENINGEN
2022 - 21.071_RB: Verordening hondenbelasting 2022.pdf..........

p. 192

21.068-21.078 VASTSTELLEN BELASTINGVERORDENINGEN
2022 - 21.075_RB: Intrekking Reclamebelasting Veldhoven
Centrum 2021.pdf...............................................................................

p. 196

21.068-21.078 VASTSTELLEN BELASTINGVERORDENINGEN
2022 - legestabel 2022.pdf................................................................

p. 197

21.068-21.078 VASTSTELLEN BELASTINGVERORDENINGEN
2022 - 21.068_RB: Verordening onroerende-zaakbelastingen
2022.pdf...............................................................................................

p. 228

21.068-21.078 VASTSTELLEN BELASTINGVERORDENINGEN
2022 - 21.076_RB: Tarievenverordening 2022.pdf........................

p. 232

21.068-21.078 VASTSTELLEN BELASTINGVERORDENINGEN
2022 - Bijlage I Afvalstoffenheffing.pdf............................................

p. 238

21.068-21.078 VASTSTELLEN BELASTINGVERORDENINGEN
2022 - Bijlage II Rioolheffing.pdf........................................................

p. 239

21.068-21.078 VASTSTELLEN BELASTINGVERORDENINGEN
2022 - 21.078_RB: Verordening Toeristenbelasting 2022.pdf......

p. 243

21.068-21.078 VASTSTELLEN BELASTINGVERORDENINGEN
2022 - Bijlage V Marktgelden.pdf......................................................

p. 247

21.068-21.078 VASTSTELLEN BELASTINGVERORDENINGEN
2022 - Bijlage IV Begraafrechten.pdf...............................................

p. 249

21.068-21.078 VASTSTELLEN BELASTINGVERORDENINGEN
2022 - AN: Vaststellen belastingverordeningen voor 2022.pdf__

p. 251

21.068-21.078 VASTSTELLEN BELASTINGVERORDENINGEN
2022 - 21.077_RB: Verordening op de heffing en invordering van
leges 2022.pdf.....................................................................................

p. 255

21.068-21.078 VASTSTELLEN BELASTINGVERORDENINGEN
2022 - 21.073_RB: Verordening marktgelden 2022.pdf................

p. 258

21.068-21.078 VASTSTELLEN BELASTINGVERORDENINGEN
2022 - 21.074_RB: Verordening Reclameheffing VeldhovenDorp
2022.pdf...............................................................................................

p. 260

21.068-21.078 VASTSTELLEN BELASTINGVERORDENINGEN
2022 - 21.070_RB: Verordening Rioolheffing 2022.pdf..................

p. 264

Behandeling begroting 2022
Versie 29-7-2021, vl
Data
Vrijdag 24-9

Actie
Aanbieding Programmabegroting 2022 aan de raad en verzending naar de pers
(embargo tot en met persgesprek met college, zoals gebruikelijk)

Woensdag 6-10

Fracties bieden technische vragen digitaal aan bij griffie uiterlijk om 12.00 uur,

Vrijdag 15-10

Beantwoording van technische vragen. Vragen en antwoorden worden digitaal
verspreid naar alle fracties en college, De vragen worden uiterlijk op vrijdag
beantwoord. Eerder indien mogelijk.

Woensdag 20-10
uiterlijk 12.00 uur

Fracties kunnen moties en amendementen aanbieden voor een inhoudelijke
ambtelijke toets en/of een technische toets door de griffie (graag bij indienen
aangeven wat je als fractie wenst).
Beantwoording uiterlijk op woensdag 28-10.

Woensdag 27-10,
uiterlijk 11.00 uur

Fracties zenden 'eigen verhaal' met topics in voor publicatie in het Veldhovens
Weekblad en op de website. Iedere fractie krijgt een halve pagina in het
Veldhovens Weekblad ter beschikking. Fracties kunnen ondersteuning en
advies krijgen van de griffie.
Aanleveren van de teksten via ariffie@iveldhoven.nl. Eerder toesturen kan
natuurlijk altijd.
Fliervoor wordt een memo toeqestuurd.
Check drukproef door fracties bij griffie. Dit kan ook digitaal.

Vrijdag 29-10
16.00-17.00 uur
Dinsdag 2-11
19.30 uur

Spreekrecht m.b.t. de Programmabegroting.
Reservering voor het geval er gebruik gemaakt wordt van het spreekrecht.

Woensdag 3-11

Publicatie begrotingspagina’s Veldhovens Weekblad/website.

Woensdag 3-11

Fracties bieden moties en amendementen aan bij de griffie om uiterlijk
10.00 u. In uitzonderingsgevallen kunnen moties en amendementen later
worden ingediend.
De moties en amendementen zijn vanaf woensdagmiddag beschikbaar via de
website voor raad en college.

Maandag 8-11

19.30u.

21.30 u.
21.45 u,

Dinsdag 9-11

10.00 u.
11.45 u.
12.00 u.
12.30 u.
13.30 u.

17.00 u.
Dinsdag 9-11
vanaf 18.30 uur

Eerste termijn:
Bijdrage door iedere fractie van max. 10 minuten (incl.
presentatie essentie van moties en amendementen).
Na de eerste termijn van iedere fractie, krijgen de andere
fracties de mogelijkheid om verhelderende/technische vragen
te stellen over de bijdrage (max. 5 minuten)
Pauze
Beantwoording door het college op politieke vragen die expliciet
zijn gesteld door de raad tijdens de eerste termijn
Tweede termijn:
Inhoudelijk debat n.a.v. de eerste termijn
Pauze
Beantwoording door het college op politieke vragen die
expliciet zijn gesteld door de raad tijdens de tweede termijn
Lunch
Behandelen van moties/amendementen
o Indienen
o
Reactie/advies college
o
Reactie door fracties
Afronding en stemmingen
o Amendementen
o
Raadsbesluiten
o
Moties
Einde

Begrotingsdiner voor raads- en steunfractieledenleden, collegeleden, en hun
partners

Veldhoven

Raadsvergadering 8 en 9 november 2021 - Besluitvorming Algemene Beschouwingen
Wat brengt dit overzicht in beeld:
- door de raad genomen besluiten, aangenomen amendementen en moties
- door college van B&W gedane toezeggingen
- tekst aangenomen amendementen en moties______________________
Onderdeel: Agendapunten
AP
Korte omschrijving agendapunt
1.

Opening

POHO/
raadsfractie(s)

1. Besluiten
De Algemene Beschouwingen vinden plaats
op maandag 8 en dinsdag 9 november 2021.
Afwezig: De heer Van Doren (GBV) op 8
november en de heer Wijnands (VSA) op 8 en
9 november.

2.

Vaststellen definitieve agenda

Op 8 november zijn er 3 personen die gebruik
maken van het spreekrecht. Daarna volgt de
le termijn van de fracties. De vergadering
wordt geschorst om 22.48 uur.
Heropening van de vergadering op 9
november om 10.00 uur met de le termijn
van het college, de 2e termijn van raad en
college en de besluitvorming.

3.

Trekking stemmingsnummer

Nr. 17: De heer Kaspers (VVD)

4.

Spreekrecht

Er hebben drie personen gebruik gemaakt
van het spreekrecht:
* De heer Roijers inzake de
Woningbouwversnelling
* De heer Welp (GoClean) inzake
Zwerfafval
* Mevrouw Prinsen (de Bibliotheek
Veldhoven) inzake Culturele hotspot

2. Toelichting en toezeggingen
college B&W

5.
5.1

Nagekomen raadsvoorstellen
Beslissen op Wob-verzoek

5.2

Benoemen de heer P. Wijman tot lid
werkgeverscommissie

Het raadsbesluit wordt unaniem (25 stemmen
voor, 0 stemmen tegen) aangenomen.

5.3

Benoemen E. Dings tot steunfractielid
(Senioren Veldhoven)

Het raadsbesluit wordt unaniem (25 stemmen
voor, 0 stemmen tegen) aangenomen.

6.

Vaststellen Program ma begroting 2021
2024

JR

1

Amendement: Stimuleren centrumgebieden

VVD

Het amendement is ingetrokken.

26

Amendement: Uitbreiding fte's

LL, VSA, BPV

Het amendement is ingetrokken.

25

Amendement: Onroerend Zaakbelasting
(OZB)

LL

Het amendement is verworpen, met 5
stemmen voor (VSA, Burgerpartij Veldhoven,
Lokaal Liberaal) en 21 stemmen tegen (VVD,
GBV, Senioren Veldhoven, CDA, PvdA, D66).

Het raadsbesluit wordt met 22 stemmen voor
(VVD, GBV, VSA, CDA, PvdA, D66,
Burgerpartij Veldhoven, Lokaal Liberaal) en 3
stemmen (Senioren Veldhoven) tegen
aangenomen.

Na afloop van de eerste en tweede
termijn wordt gestemd. Eerst vindt
stemming plaats over de ingediende
amendementen, dan over de
programmabegroting en tot slot over
de ingediende moties.
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Toezeaaina: wethouder Van Donaen
zegt toe een overzicht van de
benodigde fte's aan de raad te doen
toekomen. In het overzicht staat een
brede inventarisatie van alle fte's,
meer dus dan de 23 fte's. De nu niet
in de begroting opgenomen fte's zullen
een vervolg krijgen via de routekaart
(of wellicht niet). Het is een brede
inventarisatie op grond waarvan het
college tot het opnemen van de 23
fte's in de begroting is gekomen.

15

Amendement: Digitale agenda

D66

Het amendement is aangehouden.

16

Amendement: Levensloopbestendig bouwen

D66

Het amendement is verworpen, met 12
stemmen voor (Senioren Veldhoven, VSA,
CDA, D66, Burgerpartij Veldhoven, Lokaal
Liberaal) en 14 stemmen tegen (VVD, GBV,
PvdA).

3

Amendement: Zwembadattributen

VVD, GBV

Het amendement is aangenomen, met 14
stemmen voor (VVD, GBV, PvdA) en 12
stemmen tegen (Senioren Veldhoven, VSA,
CDA, D66, Burgerpartij Veldhoven, Lokaal
Liberaal).

2

Amendement: Verminderen zwerfafval

VVD, GBV, SV,
Het amendement is unaniem aangenomen,
VSA, CDA, PvdA, met 26 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
D66, BPV, LL

20

Amendement: Jeugdoverlast

BPV, VSA, LL

Het amendement is unaniem aangenomen,
met 26 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

21

Amendement: Wob-verzoeken

BPV, VSA, D66,
LL

Het amendement is aangenomen, met 20
stemmen voor (VVD, Senioren Veldhoven,
VSA, CDA, PvdA, D66, Burgerpartij
Veldhoven, Lokaal Liberaal) en 6 stemmen
tegen (GBV).
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Burgemeester Delhez onderkent het
grote belang van digitalisering.
Digitalisering is onderdeel van de
routekaart. Het college is het eens
met de strekking van het
amendement.
Toezeaaina. In het le kwartaal van
2022 komt het college met meer
informatie. Er komt van het college
net voor de verkiezingen een
overdrachtsdocument.
D66 houdt het amendement aan tot
de laatste besluitvormende
raadsvergadering in deze
raadsperiode. Op dat moment heeft
het college de informatie aan de raad
verstrekt.

21.110 Programmabegroting 2022-2025

De Programmabegroting 2022-2025 is
aangenomen met 24 stemmen voor en 2
stemmen tegen (Lokaal Liberaal en dhr.
Peters van VSA).

Senioren Veldhoven geeft een
stemverklaring af: De fractie kan
instemmen met de begroting mits er
een inlegvel komt met errata over
high impact crimes incidenten (1,71
per 1000 inwoners i.p.v. 2,6 per 1000
inwoners);
Toezeaaina: Er zal een deraeliik
inlegvel komen.
De VSA-fractie legt een stemverklaring
af. Mevrouw Gielis stemt voor de
begroting. Zij steunt de uitbreiding
met extra fte's voor het sociaal
domein. De heer Peters stemt tegen
de begroting vanwege de Ozbverhoging.
De CDA-fractie legt een
stemverklaring af. De fractie stemt in
met de begroting vanwege de
toelichting van wethouder Rooijakkers
over contacten met de provincie over
het negatieve begrotingssaldo in 2025.
De provincie zal, ondanks het
negatieve saldo in 2025, zeer
waarschijnlijk repressief toezicht
toepassen.

4

Motie: Versnelling afhandeling
principeverzoeken

VVD, SV, BPV,
LL

De motie is aangehouden.

5

Motie: Laadpalen

GBV, PvdA

De motie is unaniem aangenomen, met 26
stemmen voor en 0 stemmen tegen.

6

Motie: Ondersteuning evenementen

GBV, PvdA

De motie is aangenomen, met 19 stemmen
voor (VVD, GBV, PvdA, Senioren Veldhoven
en BPV) en 7 stemmen tegen (VSA, CDA, D66
en Lokaal Liberaal).

7

Motie: Veldwijzer

GBV, PvdA

De motie is ingetrokken.
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Toezeaaina. De motie is inaetrokken
na een toezegging van wethouder Van
Dongen om bestuurlijk aandacht te

vragen bij de betrokken instellingen
voor de communicatie en er zal extra
inzet komen via de gemeentelijke
communicatiekanalen hiervoor.
Toezeaaina. De motie is inaetrokken
na een toezegging van wethouder Van
de Looij dat de al voorgestelde acties
(bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten
op locatie en voorlichting via de
media) uitgevoerd worden en zullen
worden, het moment waarop is
afhankelijk van de coronamaatregelen.

8

Motie: Aanhoudende rattenoverlast

VSA, CDA, D66,
BPV, LL

De motie is ingetrokken.

9

Motie: Afval scheiden

VSA, CDA, BPV,
LL

De motie is aangehouden.

10

Motie: Gemeentelijke regie bouwen

VSA, SV, BPV,
LL

De motie is aangehouden.

11

Motie: Groenbeheer biodiversiteit

VSA, VVD, GBV,
Senioren
Veldhoven,
PvdA, D66, BPV,
LL

De motie is unaniem aangenomen, met 26
stemmen voor en 0 stemmen tegen.

12

Motie: Evenementenbeleid

PvdA

De motie is ingetrokken.

De motie is ingetrokken na een
antwoord van wethouder Van den
Oever over het handhaven van de
bezwaartermijnen. Wethouder Van
den Oever zegt dat de
bezwaartermijnen (6 weken) wettelijk
zijn vastgelegd. Er wordt bij
evenementen geprobeerd maatwerk te
leveren.
Toezeaaina. De wethouder zeat toe
dat hij de raad zal informeren over
geluidsnormen als dat opportuun is.

13

Motie: Minimaregeling

PvdA, GBV, BPV

De motie is ingetrokken.

Toezeaaina. De motie is inaetrokken
na een toezegging van wethouder Van
Dongen dat er vanuit haar een overleg
met alle ketenpartners in het kader
van het armoedebeleid en
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minimabeleid samen met een aantal
ervaringsdeskundigen (in VAT) wordt
geïnitieerd. Er zal een bijeenkomst
met genoemden gepland worden en
de uitkomsten worden teruggekoppeld
aan de raad voor de Kadernota. En er
is een voorstel om een
afstudeeronderzoek te laten uitvoeren
waarin wordt onderzocht wat het
effect is van het minimabeleid.
Het volgende: 'te onderzoeken wat de
effecten kunnen zijn van een
verhoging van het maximum inkomen
voor de bijzondere bijstand van 110oZo
naar 120oZo, zowel financieel (wat kost
dit?), maar vooral ook
maatschappelijk (wat betekent dit
voor de mogelijkheid om mee te doen
in de maatschappij voor huishoudens
met bijzondere bijstand?)' is een
technische vraag waarop de raad een
antwoord zal krijgen.

14

Motie: Schone Lucht Akkoord

PvdA

De motie is aangehouden.

17

Motie: Bescherming Veldhovense
woningmarkt

D66

De motie is verworpen, met 10 stemmen
voor (VSA, CDA, D66, BPV, Lokaal Liberaal,
en mevrouw Van Hulst van Senioren
Veldhoven) en 16 stemmen tegen (VVD, GBV,
PvdA en mevrouw De Greef en de heer
Coppens van Senioren Veldhoven).

18

Motie: Initiatief en regie culturele
voorzieningen

D66

De motie is verworpen, met 12 stemmen
voor (Senioren Veldhoven, VSA, CDA, D66,
Burgerpartij Veldhoven, Lokaal Liberaal) en
14 stemmen tegen (VVD, GBV, PvdA).

19

Motie: Rien Luijkx Klare Taal Bokaal

D66, VVD, GBV,
SV, VSA, CDA,
PvdA, BPV, LL

De motie is unaniem aangenomen, met 26
stemmen voor en 0 stemmen tegen.

22

Motie: Capaciteit uitbreiding

BPV, VSA

De motie is ingetrokken.
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23

Motie: Cijfers bij meetindicatoren

BPV, VVD, GBV,
VSA, CDA, D66,
LL

De motie is unaniem aangenomen, met 26
stemmen voor en 0 stemmen tegen.

24

Motie: Zienswijzen

BPV, VSA, LL

De motie is aangehouden.

27

Motie: Beleidsnota senioren

SV

De motie is verworpen, met 3 stemmen
voor (Senioren Veldhoven) en 23 stemmen
tegen (VVD, GBV, VSA, CDA, PvdA, D66,
Burgerpartij Veldhoven, Lokaal Liberaal).

28

Motie: Versterking positie wijken

VSA, SV, BPV,
LL

De motie is ingetrokken.

6.

Vaststellen Belastingtarieven 2021

JR

De raadsbesluiten (21.069 t/m 21.078)
worden unaniem aangenomen (26 stemmen
voor, 0 stemmen tegen).
Het raadsbesluit 21.068 inzake Onroerende
zaakbelastingen wordt aangenomen met 23
stemmen voor (VVD, GBV, Senioren
Veldhoven, CDA, PvdA, D66, Burgerpartij
Veldhoven) en 3 stemmen tegen (VSA, Lokaal
Liberaal).

7.

Sluiting

Om 17.49 uur.

POHO = portefeuillehouder

11 7

Toezeaaina. De motie is inaetrokken
na een toezegging van wethouder Van
Dongen:
Spoor 1 inzake de Tijdelijke kaders
participatie wordt in Q1 2022
geëvalueerd en vervolgens wordt de
raad hierover geïnformeerd. Spoor 2
(samenspraak) start in de Ie helft van
2022 en de raad wordt hierbij
betrokken.
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Burgerpartij Veldhoven

AMENDEMENT

Veldhoven

Onderwerp
Datum
Ingediend door

Ondersteunen van Stichting GoClean Veldhoven
9 november 2021
VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, D66, Burgerpartij
Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Alqemene Beschouwinqen 1 Proqrammabeqrotinq 2022-2025
Programma
2.1.5

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
* Dat er in Veldhoven vele vrijwilligers (ongeveer 180) actief zijn bij het opruimen van
zwerfafval en dat zij daarmee een gemeentetaak overnemen. Hoewel de gemeente
de Zwerfafval pakkers faciliteert door de vereiste materialen (grijper, hesje,
vuilniszakring e.d.) in bruikleen te geven, heeft de Stichting GoClean Veldhoven
behoefte aan aanvullende financiële middelen voor onder meer het realiseren van
een prentenboek dat aan alle 4 tot 8 jarigen wordt uitgedeeld. Met het prentenboek
wordt bijgedragen aan de bewustwording en voorlichting onder de jeugd voor wat
betreft (het weggooien van) afval. Voorts wenst de Stichting voorlichting te geven op
scholen, verenigingen, winkeliers en bedrijven. Ook voor dat doel zijn financiële
middelen nodig;
* Enkele Zwerfafvalpakkers maken bij het Zap'en gebruik van de applicatie Litterati.
Daarmee wordt de exacte locatie en het type zwerfafval vastgelegd. De hiermee
verzamelde data kunnen thans niet 1 op 1 worden uitgelezen door de gemeente. Dat
is een gemiste kans. Hiervoor is het nodig dat de gemeente zich aansluit bij het
Zwerfafvalkompas. Met de door de Zap'ers verzamelde data kan vervolgens op
efficiënte wijze beleid worden gevoerd;
overwegende dat:
* Het gewenst is de Stichting GoClean Veldhoven aanvullend te ondersteunen met een
geldbedrag van C 7.500,00 zodat de Stichting dat geldbedrag kan aanwenden ter
realisering van haar (statutaire) doelen. Op deze wijze kan de Stichting zich in
blijven zetten voor een schoner en gezonder leefklimaat in Veldhoven;
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Besluit het raadsbesluit nr. 21.110 als volgt te wijzigen met toevoeging van het
volgende besluitpunt:
1. De gemeente sluit zich voor één jaar aan bij het Zwerfafvalkompas.
2. De lasten te dekken uit het begrotingsoverschot 2022.
3. De benodigde capaciteit wordt geleverd door de Stichting GoClean; anders vervalt
punt 1.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

26 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

Voor

26 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA,
D66, Burgerpartij Veldhoven, Lokaal Liberaal)

Tegen

0 stemmen

Gemeente Belangen
„—
Veldhoven

Veldhoven

AMENDEMENT
Onderwerp
Aanschaf speelattributen zwembad City Sport Veldhoven
Datum
9 november 2021
Ingediend door
VVD, GBV
Naar aanleiding van Alqemene Beschouwingen 1 Proqrammabeqrotinq 2022-2025
Programma
2.1.5

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
t Doelstelling 9 van het programma Sport, cultuur en recreatie, paragraaf 2.1.5,
waarin de gemeente wil zorgen voor een afname van het percentage niet-sporters in
Veldhoven;

overwegende dat:
* Veldhoven straks beschikt over een gloednieuw zwembad;
* De gemeente het aantal actieve sporters wil laten toenemen;
* De VVD de samenwerking van de politieke partijen in Veldhoven wil bevorderen door
de fractievoorzitters van alle partijen deze speelattributen te laten proberen of
testen;
* Het hebben van speelattributen, zoals wipeout toestellen, ook een impuls kan geven
aan het aantal bezoekers van het zwembad;
Besluit het raadsbesluit nr. 21.110 als volgt te wijzigen met toevoeging van het
volgende besluitpunt:
1. Om een bedrag van C 10.000 ter beschikking te stellen zodat het zwembad City
Sport Veldhoven sportattributen, zoals wipeout toestellen, kan aanschaffen om het
zwemmen in het nieuwe zwembad aantrekkelijker te maken voor met name de
jeugdige zwemmers.
2. De lasten te dekken uit het begrotingsoverschot 2022.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

26 stemmen - AANGENOMEN

Voor

14 stemmen (VVD, GBV, PvdA)

Tegen

12 stemmen (Senioren Veldhoven, VSA, CDA, D66, Burgerpartij
Veldhoven, Lokaal Liberaal)

Gemeente Belangen
Veldhoven

'JJ0&Q
9 1

Veldhoven

*fftí*ruXpMfff

ccNinncMucinunucM
SENIOREN
VELDHOVEN
Dichtbij, echt ùetruuwùm

D66
veldhoven

Burgerpartij Veldhoven

Veldhoven

MOTIE
Onderwerp
Datum
Ingediend door

De nieuwste laadtechnieken
9 november 2021
GBV, VVD, Senioren Veldhoven, CDA, PvdA, D66, BurgerPartij
Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen t Programmabegroting 2022
2.1.7 Volksgezondheid en milieu
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
*
*

Het feit, dat er tegenwoordig naast de reguliere laadpaal ook andere oplossingen zijn
voor het laden van elektrische voertuigen
Daarbij gedacht kan worden aan een lantaarnpaal waaraan ook een elektrische auto
kan worden opgeladen

overwegende dat:
* Veldhoven behoort tot de Brainportregio, waar innovaties hoog in het vaandel staan;
* De allerlaatste innovaties zorgen voor ruimtebesparing en een beter ruimtelijk
straatbeeld;
* Deze ook goed toepasbaar zijn in nieuwbouwwijken;
* Er voor de gebruikers niets verandert
verzoekt het college:
* In overleg te treden met onze vaste leverancier van laadpalen om te bezien of er
mogelijkheden zijn om (op korte termijn) de nieuwste laadtechnieken, bijvoorbeeld
in combinatie met lantaarnpalen, toe te passen;
en gaat over tot de orde van de dag.
Stemming

26 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

Voor

26 stemmen (GBV, VVD, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA,
D66, Burgerpartij Veldhoven, Lokaal Liberaal)

Tegen

0 stemmen
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MOTIE

Onderwerp
Ondersteuning veiligheidskosten gesubsidieerde evenementen
Datum
9 november 2021
Ingediend door
GBV, VVD, PvdA, Burgerpartij Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022
2.1.5 Sport, cultuur en recreatie
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
*
*

Het feit dat de (financiële) ondersteuning van gesubsidieerde evenementen in
bepaalde gevallen tekort lijkt te schieten;
Dat dit komt doordat organisatoren een steeds groter gedeelte van de hiervoor
ontvangen subsidie moeten besteden aan te nemen maatregelen op het gebied van
veiligheid. Bijvoorbeeld aan crowdmanagement, het plaatsen van camera's,
verkeersregelaars, beveiliging en ehbo.

overwegende dat:
» Dit soort kosten hoog uit kunnen vallen en onvoldoende zijn meegenomen bij het
vaststellen van het huidige subsidieniveau;
» De uitvoering van bepaalde gesubsidieerde evenementen hierdoor in de toekomst
mogelijk in het geding komt. Het gaat bijvoorbeeld om Cityfest, de Omloop der
Kempen, de jaarlijkse carnavalsoptocht, de intocht van Sinterklaas en de
Oranjemarkt
verzoekt het college:
1. Te onderzoeken in welke gevallen het voortbestaan van bepaalde gesubsidieerde
evenementen door hoge veiligheidskosten gevaar loopt;
2. Om per geval waarbij dit probleem optreedt te zoeken naar een maatwerkoplossing,
zodat het voortbestaan van het evenement niet in gevaar komt.

en gaat over tot de orde van de dag.
Stemming

26 stemmen - AANGENOMEN

Voor

19 stemmen (GBV, VVD, Senioren Veldhoven, PvdA, Burgerpartij
Veldhoven)

Tegen

7 stemmen (VSA, CDA, D66, Lokaal Liberaal)
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Onderwerp
Datum
Ingediend door

Groenbeheer (of biodiversiteit)
9 november 2021
VSA, VVD, GBV, Senioren Veldhoven, PvdA, D66, BurgerPartij
Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
2.1.5 Sport, cultuur en recreatie -t- doelstelling 1
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
* De Program ma begroting 2022-2025;

overwegende dat:
* Het belangrijk is dat Veldhoven groen blijft;
* Het aantal bomen in Veldhoven nooit mag afnemen;
* Het omvormen van groen naar gras een verarming van biodiversiteit is;
» Dit heeft ook een verarming van het straatbeeld tot gevolg;

verzoekt het college:
1. De ambitie te verhogen tot zeker 4,5 hectare groot en zo meer biodiversiteit binnen
onze gemeentelijke grenzen te realiseren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

26 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

Voor

26 stemmen (VSA, VVD, GBV, Senioren Veldhoven, CDA, PvdA,
D66, Burgerpartij Veldhoven, Lokaal Liberaal)

Tegen

0 stemmen
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Onderwerp
Instellen van de 'Rien Luijkx Klare Taal Bokaal'
Datum
9 november 2021
Ingediend door
D66, VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, BPV, LL
Naar aanleiding van Raadsbehandeling Programmabegroting 2022
Programma
2.1.0. Programmaplan - Bestuur en ondersteuning - Hoofdkader

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
« de Program ma begroting 2022,
* de opgave die het college zich onder paragraaf 2.1.0 stelt om als het gaat om
communicatie 'in alle gevallen rekening te houden met inwoners die niet over digitale
technieken beschikken en laaggeletterde inwoners',
overwegende dat:
4 elke inwoner van Veldhoven in staat moet zijn om de communicatie met de
gemeente en andere officiële instanties te begrijpen;
4 overheidscommunicatie en communicatie door andere officiële instanties door veel
inwoners echter wordt ervaren als moeilijk te doorgronden;
4 de gemeente Veldhoven in de begroting 2022 aangeeft zich bewust te zijn van de
problemen die grote groepen mensen hebben met het begrijpen van informatie
afkomstig van de gemeente;
* op grond daarvan aankondigt acties te ontplooien om de toegankelijkheid en
leesbaarheid van informatie te vergroten;
* er tegelijkertijd begrip is voor het feit dat het voor ambtenaren en beleidsmakers
binnen andere officiële instanties niet altijd eenvoudig is om beleidstaal om te
vormen tot 'klare taaľ, die iedereen begrijpt;
* onze gemeenteraad in de persoon van BPV-raadslid Rien Luijkx een grote
voorvechter voor klare taal binnen de gelederen had;
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Rien Luijkx als raadslid geen kans voorbij liet gaan om ambtenaren, beleidsmakers
van andere officiële instanties, college en raad te wijzen op het belang van gebruik
van taalniveau BI, dat door de meeste inwoners van Veldhoven goed begrepen kan
worden;
hij deze aansporingen altijd op positieve wijze deed;
Rien Luijkx ons helaas dit jaar op veel te jonge leeftijd ontvallen is;
De raad hem willen eren, door de belangrijke zaak waar hij voor stond, te weten
heldere communicatie in begrijpelijke taal;

verzoekt het college:
i Om over te gaan tot de invoering van de 'Rien Luijkx Klare Taal Bokaal' een
aanmoedigingsprijs voor Veldhovense beleidsmakers, belangengroepen, inwoners,
raadsleden, bestuurders en organisaties;
» binnen afzienbare tijd een commissie in het leven te roepen die de verdere
uitwerking van deze prijs ter hand neemt;
* en alles in het werk te stellen om de bokaal in 2022 voor het eerst uit te kunnen
reiken;
en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

26 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

Voor

26 stemmen (D66, VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA,
PvdA, Burgerpartij Veldhoven, Lokaal Liberaal)

Tegen

0 stemmen
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Onderwerp
Jeugdoverlast
Datum
9 november 2021
Ingediend door
Burgerpartij Veldhoven, VSA, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
Programmanummer 2.1.1
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
* De tabel op bladzijde 23 van de Programmabegroting over jeugdoverlast;
overwegende dat:
* De jeugd zich belemmerd heeft gevoeld en zijn emoties en frustraties heeft
geuít door de coronamaatregelen;
* Dat de jeugd elkaar tijdens de lockdown periodes toch heeft opgezocht in het
openbaar gebied en in thuissituaties;
* De overlast hierdoor meer zichtbaar was en eerder ervaren werd, waardoor
meer meldingen werden gedaan;
* Het aantal meldingen in 2020 hierdoor uitzonderlijk hoog was; (context was
geheel anders door corona)
* Er steeds minder beperkingen zijn en er steeds meer terug gegaan wordt naar
het 'nieuwe normaal';
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.110 als volgt te wijzigen:
1. De tekst "Aantal incidenten jeugdoverlast met 10oZo verminderen t.o.v. 2020
(2020: 298)" te veranderen naar "Aantal incidenten jeugdoverlast terug te
dringen naar tenminste de cijfers van 2019 (2019: 159)".

en gaat over tot de orde van de dag (en gaat verder met de vergadering).
Stemming

26 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

Voor

26 stemmen (Burgerpartij Veldhoven, VVD, GBV, Senioren
Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, D66, Lokaal Liberaal)

Tegen

0 stemmen
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Onderwerp
WOB-verzoeken
9 november 2021
Datum
Ingediend door
BurgerPartij Veldhoven, VSA, D66, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Alqemene Beschouwingen 1 Proqrammabeqrotinq 2022-2025
Programma
Programmanummer 2.1.0

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
* De tekst op bladzijde 17 over capaciteitsuitbreiding Juridische zaken;
overwegende dat:
* Het woord "mondiger" een negatieve indruk geeft over de inwoners;
* Inwoners die een WOB-verzoek indienen hiermee gewoon hun rechten
uitvoeren;
* In een aantal woningbouwprojecten samenspraak ontbreekt;
4 Weinig transparant bestuurscultuur is;
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.110 als volgt te wijzigen:
1. De tekst "De toename van het aantal WOB-verzoeken komt o.a. doordat
burgers steeds mondiger worden en door de toename van het aantal
woningbouwprojecten." te veranderen naar "De toename van het aantal WOBverzoeken komt o.a. doordat burgers steeds meer betrokken en kritischer
worden en door de toename van het aantal woningbouwprojecten".

en gaat over tot de orde van de dag.
Stemming

26 stemmen - AANGENOMEN

Voor

20 stemmen (Burgerpartij Veldhoven, VVD, Senioren Veldhoven,
VSA, CDA, PvdA, D66, Lokaal Liberaal)

Tegen

6 stemmen (GBV)
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Cijfers/aantallen bij meetindicatoren
Onderwerp
Datum
9 november 2021
Ingediend door
Burgerpartij Veldhoven, VVD, GBV, VSA, CDA, D66, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Alqemene Beschouwinqen 1 Proqrammabeqrotinq 2022-2025
Programma
Diverse programma's

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
* De Programmabegroting 2022;
overwegende dat:
* Er bijna nergens cijfers en/of aantallen vermeld staan die bij de meetindicatoren horen;
Een voorbeeld hiervan is: 'actueel laadpalenbeleiď (pagina 57). De meetindicator is
'groei van het aantal openbare laadpalen' maar staat er verder geen cijfer t.o.v.
waarvan.
Nog een voorbeeld hiervan is: 'schulddienstverlening' (pagina 51). De doel is een
'toename van het aantal trajecten budgetcoaching en budgetbeheer vanuit de gemeente
t.o.v. 2020' maar er staat geen aantal van 2020 bij.
* Inzicht in deze cijfers en/of aantallen belangrijk is voor de controlerende rol van de raad;
* De cijfers en/of aantallen moeilijk te raadplegen zijn omdat ze over verschillende nota's
verspreid zijn;
verzoekt het college:
1. In de komende begrotingen, bij doelen en activiteiten, de laatst bekende gerealiseerde
cijfers en/of aantallen te vermelden die bij de meetindicatoren horen.

en gaat over tot de orde van de dag.
Stemming

26 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

Voor

26 stemmen (Burgerpartij Veldhoven, VVD, GBV, Senioren
Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, D66, Lokaal Liberaal)

Tegen

0 stemmen
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AMENDEMENT
Onderwerp

Leefbaarheid Citycentrum en Kromstraat

Datum

9 november 2021

Ingediend door

VVD

Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
Programma

2.1.3

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4
De wens om de bezoekersaantallen in het Citycentrum en de Kromstraat verder te
doen toenemen;
4
Het toenemend koopgedrag via internet;

overwegende dat:
4
Bruisende winkelgebieden essentieel zijn voor een goed leef- en vestigingsklimaat;
* Een toename van de bezoekersaantallen het risico van leegstand vermindert;
4 Activiteiten in het centrum een breder publiek kunnen trekken;
4 Activiteiten bijdragen aan de winkelbeleving;

Besluit het raadsbesluit nr. 21.110 als volgt te wijzigen met toevoeging van het
volgende besluitpunt:
1. Als stimulans een eenmalige bijdrage van C 5.000 per ondernemersvereniging te geven
om een door deze verenigingen nader te bepalen belevingsactiviteit te organiseren in
het Citycentrum en de Kromstraat.
2. De lasten te dekken uít het begrotingsoverschot 2022.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

.. stemmen - (AANGENOMEN ļ VERWORPEN)

Voor

.. stemmen ( )

Tegen

.. stemmen ( )
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AMENDEMENT
Onderwerp
Ondersteunen van Stichtinq GoClean Veldhoven
Datum
9 november 2021
VVD, GBV, Senioren Veldhoven, CDA, PvdA, Burgerpartij Veldhoven
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.5
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
* Dat er in Veldhoven vele vrijwilligers (ongeveer 180) actief zijn bij het opruimen van
zwerfafval en dat zij daarmee een gemeentetaak overnemen. Hoewel de gemeente
de Zwerfafval pakkers faciliteert door de vereiste materialen (grijper, hesje,
vuilniszakring e.d.) in bruikleen te geven, heeft de Stichting GoClean Veldhoven
behoefte aan aanvullende financiële middelen voor onder meer het realiseren van
een prentenboek dat aan alle 4 tot 8 jarigen wordt uitgedeeld. Met het prentenboek
wordt bijgedragen aan de bewustwording en voorlichting onder de jeugd voor wat
betreft (het weggooien van) afval. Voorts wenst de Stichting voorlichting te geven op
scholen, verenigingen, winkeliers en bedrijven. Ook voor dat doel zijn financiële
middelen nodig;
* Enkele Zwerfafvalpakkers maken bij het Zap'en gebruik van de applicatie Litterati.
Daarmee wordt de exacte locatie en het type zwerfafval vastgelegd. De hiermee
verzamelde data kunnen thans niet 1 op 1 worden uitgelezen door de gemeente. Dat
is een gemiste kans. Hiervoor is het nodig dat de gemeente zich aansluit bij het
Zwerfaťvalkompas. Met de door de Zap'ers verzamelde data kan vervolgens op
efficiënte wijze beleid worden gevoerd;
overwegende dat:
* Het gewenst is de Stichting GoClean Veldhoven aanvullend te ondersteunen met een
geldbedrag van C 7.500,00 zodat de Stichting dat geldbedrag kan aanwenden ter
realisering van haar (statutaire) doelen. Op deze wijze kan de Stichting zich in
blijven zetten voor een schoner en gezonder leefklimaat in Veldhoven;
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Besluit het raadsbesluit nr. 21.110 als volgt te wijzigen met toevoeging van het
volgende besluitpunt:
1. Een eenmalig bedrag van C 7.500,00 beschikbaar te stellen aan Stichting GoClean
Veldhoven;
2. De gemeente sluit zich aan bij het Zwerfafvalkompas.
3. De lasten te dekken uit het begrotingsoverschot 2022.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Veldhoven
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Veldhoven

AMENDEMENT
Onderwerp
Aanschaf speelattributen zwembad City Sport Veldhoven
Datum
9 november 2021
Ingediend door
VVD, GBV
Naar aanleiding van Alqemene Beschouwingen 1 Proqrammabeqrotinq 2022-2025
Programma
2.1.5

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4
Doelstelling 9 van het programma Sport, cultuur en recreatie, paragraaf 2.1.5,
waarin de gemeente wil zorgen voor een afname van het percentage niet-sporters in
Veldhoven;

overwegende dat:
4
Veldhoven straks beschikt over een gloednieuw zwembad;
* De gemeente het aantal actieve sporters wil laten toenemen;
4
De VVD de samenwerking van de politieke partijen in Veldhoven wil bevorderen door
de fractievoorzitters van alle partijen deze speelattributen te laten proberen of
testen;
4
Het hebben van speelattributen, zoals wipeout toestellen, ook een impuls kan geven
aan het aantal bezoekers van het zwembad;
Besluit het raadsbesluit nr, 21.110 als volgt te wijzigen met toevoeging van het
volgende besluitpunt:
1. Om een bedrag van C 10.000 ter beschikking te stellen zodat het zwembad City
Sport Veldhoven sportattributen, zoals wipeout toestellen, kan aanschaffen om het
zwemmen in het nieuwe zwembad aantrekkelijker te maken voor met name de
jeugdige zwemmers.
2. De lasten te dekken uit het begrotingsoverschot 2022.

en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE
Onderwerp
Verkorten doorlooptijd principeverzoeken woningbouw
Datum
9 november 2021
Ingediend door
VVD, Senioren Veldhoven, BurqerPartij Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.8

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,

kennis genomen hebbend van:
4
De lange doorlooptijden van aanvragen voor principeverzoeken voor woningbouw;
4
De ambtelijke capaciteit voor het sneller verwerken van de aanvragen tekortschiet
door het grote aantal aanvragen;
4 De houding van de gemeente verschuift van 'nee, tenzij' naar 'ja, mits';

overwegende dat:
4 De gemeente Veldhoven meer en sneller wil bouwen voor woningzoekenden;

verzoekt het college:
1. Mogelijkheden te onderzoeken en waar kan te implementeren om de aanvragers
delen van het proces over te laten nemen waarbij de gemeente de controlerende
taak uitvoert.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Veldhoven
MOTIE
Onderwerp
De nieuwste laadtechnieken
Datum
9 november 2021
GBV, VVD, Senioren Veldhoven, CDA, PvdA, BurqerPartij Veldhoven
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen f Programmabegroting 2022
Programma
2.1.7 Volksgezondheid en milieu

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
*
*

Het feit, dat er tegenwoordig naast de reguliere laadpaal ook andere oplossingen zijn
voor het laden van elektrische voertuigen
Daarbij gedacht kan worden aan een lantaarnpaal waaraan ook een elektrische auto
kan worden opgeladen

overwegende dat:
* Veldhoven behoort tot de Brainportregio, waar innovaties hoog in het vaandel staan;
* De allerlaatste innovaties zorgen voor ruimtebesparing en een beter ruimtelijk
straatbeeld;
* Deze ook goed toepasbaar zijn in nieuwbouwwijken;
* Er voor de gebruikers niets verandert

verzoekt het college:
* In overleg te treden met onze vaste leverancier van laadpalen om te bezien of er
mogelijkheden zijn om (op korte termijn) de nieuwste laadtechnieken, bijvoorbeeld
in combinatie met lantaarnpalen, toe te passen;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Veldhoven

MOTIE

Onderwerp
Ondersteuning veiligheidskosten gesubsidieerde evenementen
Datum
9 november 2021
GBV, VVD, PvdA, BurgerPartij Veldhoven
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022
2.1.5 Sport, cultuur en recreatie
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
*
*

Het feit dat de (financiële) ondersteuning van gesubsidieerde evenementen in
bepaalde gevallen tekort lijkt te schieten;
Dat dit komt doordat organisatoren een steeds groter gedeelte van de hiervoor
ontvangen subsidie moeten besteden aan te nemen maatregelen op het gebied van
veiligheid. Bijvoorbeeld aan crowdmanagement, het plaatsen van camera's,
verkeersregelaars, beveiliging en ehbo.

overwegende dat:
» Dit soort kosten hoog uit kunnen vallen en onvoldoende zijn meegenomen bij het
vaststellen van het huidige subsidieniveau;
« De uitvoering van bepaalde gesubsidieerde evenementen hierdoor in de toekomst
mogelijk in het geding komt. Het gaat bijvoorbeeld om Cityfest, de Omloop der
Kempen, de jaarlijkse carnavalsoptocht, de intocht van Sinterklaas en de
Oranjemarkt
verzoekt het college:
1. Te onderzoeken in welke gevallen het voortbestaan van bepaalde gesubsidieerde
evenementen door hoge veiligheidskosten gevaar loopt;
2. Om per geval waarbij dit probleem optreedt te zoeken naar een maatwerkoplossing,
zodat het voortbestaan van het evenement niet in gevaar komt.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Veldhoven
MOTIE
Onderwerp
Datum
Ingediend door
Naar aanleiding van
Programma

Veldwijzer
9 november 2021
GBV, Senioren Veldhoven, PvdA, BurqerPartij Veldhoven
Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022
2.1.6 Sociaal domein

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november
2021,
kennis genomen hebbend van:
*
*
*

Het feit dat Veldwijzer sinds kort in het voormalig gebouw van de Parasol aan de
Sterrenlaan 15 is gevestigd.
Dat Veldwijzer het loket is voor Bureau Sociaal Raadslieden, Stichting Leergeld, de
Voedselbank en de gemeente Veldhoven.
Dat SWOVE en Cordaad binnenkort ook gevestigd zijn in dit gebouw.

overwegende dat:
* GBV vanuit haar rol als volksvertegenwoordiger opmerkt dat Veldwijzer nog
onbekend is bij veel Veldhovenaren;
» Het van groot belang is dat de Veldhovense burger de weg weet naar dit loket
zodat er zoveel mogelijk burgers geholpen worden. Mogelijke problemen worden
zo in een vroeg stadium gesignaleerd en opgepakt;
* Dit niet alleen belangrijk is voor cliënten van de WMO, Jeugdwet, Participatiewet
en schulddienstverlening, maar voor alle Veldhovenaren;
* De verantwoordelijkheid voor het vergroten van de bekendheid van Veldwijzer
primair bij partijen zelf ligt, met coördinatie vanuit BSR, en de gemeente een
ondersteunende rol heeft hierbij;
verzoekt het college:
* Een actievere rol aan te nemen bij het vergroten van de bekendheid van
Veldwijzer onder Veldhovenaren en met de betrokken partijen afspraken te maken
over de mate waarin de bekendheid van Veldwijzer vergroot wordt in 2022 en op
welke wijze dit bereikt wordt.
* De gemeenteraad eind 2022 te informeren welke acties hierop ingezet zijn.
en gaat over tot de orde van de dag.
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Veldhoven

MOTIE

Onderwerp
Aanhoudende rattenoverlast
Datum
9 november 2021
Ingediend door
VSA, CDA, D66, BurqerPartii Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Program ma begroting 2022-2025
Programma
2.1.7 Volksgezondheid en milieu

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4 De unaniem aangenomen motie rattenoverlast aanpakken d.d. 12 november 2019 bij
de behandeling van de begroting 2020;
* Het feit dat ratten de volksgezondheid kunnen schaden;
4 Het feit dat de bestrijding van rattenoverlast vanouds een gedeelde
verantwoordelijkheid was van de gemeente en haar inwoners;

overwegende dat:
4 De huidige inzet onvoldoende effectief is;
4 Overlast van ratten nog steeds toeneemt, blijkt via Social Media;
* VSA het rattenprobleem als een gezamenlijk probleem ziet;
4 Er bij burgers nog steeds ervaring en deskundigheid ontbreekt om ratten effectief te
bestrijden;
4 Ratten geen onderscheid maken tussen verblijven op openbaar of particulier terrein;

verzoekt het college:
1. Om een hogere en resultaatgerichtere inzet tot actief informeren, voorlichten en
ondersteunen van Veldhovense inwoners en ondernemers om het ratten probleem
aan te pakken en te voorkomen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Veldhoven

MOTIE

Onderwerp
Achteraf afval scheiden
Datum
9 november 2021
īngediend door
VSA, CDA, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen t Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.7 Volksgezondheid en milieu ± doelstelling 3

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4 De unaniem aangenomen motie achteraf afval scheiden d.d. 12 november 2019 bij
de behandeling van de begroting 2020;
4 Praktijkvoorbeelden van gemeenten waar achteraf scheiden van afval goedkoper is
en meer schone grondstoffen oplevert;
4
Het afval scheiden voor veel huishoudens een belasting is; alles in 1 bak is
makkelijker;
4 Afval scheiden door de Veldhovense inwoner niet meer beloond wordt;

overwegende dat:
4 Veldhoven een voortrekkersrol moet hebben op duurzaamheid in de regio;
4
Veldhoven een belangrijke innovator zou moeten zijn op het gebied van afval
scheiden binnen Brainport;
4 VSA een voorstander is van duurzaam scheiden van afval en zo meer schone en
hoogwaardige grondstoffen oplevert;
4
VSA het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk burgers meedoen;
4 Achteraf scheiden van afval steeds goedkoper wordt;
4
Plannen voor een mega fabriek voor afvalscheiding in onze regio worden uitgewerkt:
Eindhoven, Helmond, Geldrop-Mierlo, Valkenswaard, Meierijstad, Den Bosch, Oss en
de provincie Noord-Brabant;
4
Veldhoven niet meedoet;

verzoekt het college:
1. Om aan te sluiten bij het megafabriek initiatief en over te gaan tot achteraf scheiden
van het Veldhovense afval, met als reden dat dit effectiever en goedkoper is en ook
meer schone grondstoffen oplevert.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

.. stemmen - (AANGENOMEN 1 VERWORPEN)

Voor

.. stemmen ( )

Tegen

.. stemmen ( )

VELDH
SAMEN
ANDRS

0w Yür

10

LOKAAL LIBERAAL

SENIOREN VELDHOVEN
OichthiĮ echi betrouwbaar

Veldhoven
MOTIE
Onderwerp
Reqie bii bouwen
Datum
9 november 2021
Ingediend door
VSA, Senioren Veldhoven, BurqerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Program ma begroting 2022-2025
Programma
2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
* Veldhoven groeit naar een gemeente met 50.000 inwoners en zo'n 35.000 tot 40.000
banen;
* De bouwversnelling die gaande is;

overwegende dat:
* Er opnieuw extra aandacht nodig blijft voor de woningnood;
* Er nog altijd een groot tekort is aan betaalbare woningen voor alle doelgroepen en
dat dit de komende járen nog zo zal zijn;
* VSA van mening is dat naast regionale afspraken de gemeente ook zelf meer regie
kan nemen;

verzoekt het college:
1. De regie te nemen door voor verschillende doelgroepen een bouwplan te ontwikkelen
en dan een uitvoerende partij erbij te zoeken;

en gaat over tot de orde van de dag.
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Veldhoven

Onderwerp
Groenbeheer (of biodiversiteit)
9 november 2021
Datum
Ingediend door
VSA, D66, BurqerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.5 Sport, cultuur en recreatie + doelstelling 1

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
b
De Programmabegroting 2022-2025;
* Dat er in 2022 10.000 vierkante meter groen en gazon zal worden aangelegd voor
meer biodiversiteit;

overwegende dat:
t Het belangrijk is dat Veldhoven groen blijft;
b
Het aantal bomen in Veldhoven nooit mag afnemen;
* Het omvormen van groen naar gras een verarming van biodiversiteit is;
b
Dit heeft ook een verarming van het straatbeeld tot gevolg;
i 10.000 vierkante meter minder is dan twee voetbalvelden;

verzoekt het college:
1. De ambitie beduidend te verhogen met als resultaat vele malen meer biodiversiteit
binnen onze gemeentelijke grenzen. Voor iedereen zichtbaar en door de raad te
controleren door een jaarlijkse rapportage.

en gaat over tot de orde van de dag.
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VELDHOVEN

MOTIE
Onderwerp
Evenementen en een goed leefklimaat
Datum
9 november 2021
Ingediend door
PvdA
Naar aanleiding van Alqemene Beschouwingen 1 Proqrammabeqrotinq 2022-2025
Programma
2.1.5 Sport, cultuur en recreatie, taakveld 3 evenementen

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,

kennis genomen hebbend van:
* het zomerse evenement Lounge at the Park, in lijn met de bepalingen in het
gemeentelijke evenementenbeleid gedurende een aantal weekenden gehouden aan
de Europalaan;
* de, als gevolg van Covid-19, korte termijn tussen publicatie vooraf en de
bezwaartermijnen, het maken van bezwaar tegen deze editie weinig zin had;
« de overlast voor omwonenden, van wie een zestal daarover klachten indiende;
* bewoners aangeven dat aanpassing van geluidsniveaus enkel gebeurde op het
moment van meten;
* het feit dat in de uitvoeringsnota evenementenbeleid voor het Meiveld (Cityfest) en
d'Ekker (Beach event) uitzonderingen worden gemaakt voor de geluidsnormen.
4 Er geen uitzondering geldt voor het terrein aan de Europalaan;

overwegende dat:
* Veldhovenaren voldoende mogelijkheden moeten hebben voor ontspanning en
verbinding;
t evenementen als deze daar een goed 'middel' voor zijn;
* deze ook te verdragen moeten zijn voor de omwonenden;
* we toe moeten naar een situatie die rekening houdt met de belangen van
omwonenden, bezoekers en organisatoren van evenementen;
* de coronatijd het lastiger maakte om lange termijnplannen te maken;
* in het evenementenbeleid enkel boetes staan voor overlast bezorgers en
voedselveiligheid;
* het de bevoegdheid van het college is om evenementen al dan niet toe te staan;
* de raad een controlerende taak heeft;

Veldhoven
VELDHOVEN

verzoekt het college:
1. Het beleid vanaf heden strikt te handhaven (o.a. de bezwaartermijnen en de
geluidsnormen)
2. Bij herijking van het evenementenbeleid deze voor te leggen aan de raad, rekening
houdend met bovenstaande

en gaat over tot de orde van de dag.
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Veldhoven

MOTIE
Onderwerp
Evaluatie minimaregelingen
Datum
9 november 2021
Ingediend door
PvdA, GBV, Burgerpartij Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.6: Sociaal Domein

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennisgenomen hebbend van:
* de program ma begroting 2022;
* het huidige minimabeleid van de gemeente Veldhoven;
* het maximale inkomen van 1100Zo van de bijstandsnorm voor bijzondere bijstand;
* de percentages voor bijzondere bijstand in buurgemeenten;
* CBS-onderzoeken (2019) die een gemiddelde stijging in uitkeringen in de bijzondere
bijstand laten zien onder Nederlandse gemeenten;
* dat het gemiddelde inkomen voor huishoudens met een laag inkomen 1170Zo van de
bijstandsnorm is volgens de inventarisatie armoedebeleid van de G27-gemeenten;
overwegende dat:
* enkele regiogemeenten een hoger percentage van de bijstandsnorm (115 of 120oZo)
hanteren dan Veldhoven en zo een grotere doelgroep kunnen ondersteunen;
* incidentele en vaak onverwachte kosten bij huishoudens met een laag inkomen niet
moeten leiden tot (extra) schulden;
* onze gemeente met een hoger percentage van de bijstandsnorm de landelijke trend
voor hogere uitgaven bijzondere bijstand volgt en huishoudens met een laag
inkomen zo meer armslag geeft;
verzoekt het college:
4 de huidige uitwerking van de bijzondere bijstand te evalueren met als specifieke
vraag of de huidige 110oZo van de bijstandsnorm toereikend is voor huishoudens met
lage inkomens;
* te onderzoeken wat de effecten kunnen zijn van een verhoging van het maximum
inkomen voor de bijzondere bijstand van 1100Zo naar 120oZo, zowel financieel (wat
kost dit?), maar vooral ook maatschappelijk (wat betekent dit voor de mogelijkheid
om mee te doen in de maatschappij voor huishoudens met bijzondere bijstand?);
* de uitkomsten van dit onderzoek, voorafgaand aan de kadernota 2022, aan de Raad
aan te bieden;
en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE
Onderwerp
Deelname Schone Lucht Akkoord
9 november 2021
Datum
PvdA
ĩngediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen/ Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.7: Volksgezondheid en milieu

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennisgenomen hebbend van:
* het door Rijk, provincies en gemeenten opgestelde Schone Lucht Akkoord;
* het doel van dit akkoord: de permanente verbetering van de luchtkwaliteit, met een
gezondheidswinst van 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016;
* het feit dat de gemeente Veldhoven dit akkoord nog niet heeft ondertekend;
overwegende dat:
* Veldhoven tegen Eindhoven Airport aan ligt, wat zorgt voor luchtvervuiling in de
vorm van fijnstof;
* een goede luchtkwaliteit essentieel is voor een gezond leefklimaat en vervuilde lucht
het tegenovergestelde veroorzaakt;
* tekenen van het Schone Lucht Akkoord een helder doel stelt voor de verbetering van
de luchtkwaliteit en uit het akkoord voortvloeiende acties hieraan kunnen bijdragen;
verzoekt het college:
1. Het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen, zo mogelijk met de buurgemeenten;
2. Financiering voor de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord gezamenlijk met
regiogemeenten aan te vragen bij het Rijk.

en gaat over tot de orde van de dag.
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AMENDEMENT

Veldhoven

Onderwerp
Ontwikkelen digitale agenda
Datum
9 november 2021
Ingediend door
D66, VSA, BurqerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
2.1.0
Programma
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4
de programmabegroting 2022-2025 en de beantwoording van de technische vragen,
4
het rapport "Raad weten met diaitaliserino" van het Rathenau Instituut,
overwegende dat:
4 digitalisering kansen biedt voor efficiënte en effectieve dienstverlening,
4
digitale technologie een rol kan spelen in het realiseren van ambities die nu mede
door het tekort aan formatieplaatsen niet waargemaakt worden,
4
het uitgangspunt dat informatie en diensten in de eerste plaats digitaal worden
aangeboden op een toegankelijke en transparante werkwijze, vraagt om een visie op
hoogwaardige digitale informatievoorziening,
4 er geleerd kan worden van andere gemeenten waar digitale technologie succesvol
wordt ingezet met betrokkenheid van de raad,
4
digitale technologie ook leidt tot te adresseren vragen en bedreigingen, zoals het
ethisch gebruik van algoritmes en bescherming van (persoons)gegevens,
4
digitale technologie en de maatschappelijke gevolgen daarvan nog nauwelijks
onderwerp zijn in de begroting en in de raad,
4 de raad democratische besluitvorming wenst over de kaders voor inzet van data en
digitale technologie,

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.110 als volgt te wijzigen:
1. Aan de doelstelling in paragraaf 2.1.0 Bestuur en ondersteuning een doelstelling
'Digitale agenda' toe te voegen met als opgave: 'ontwikkelen van een digitale
agenda waaruit blijkt waar we als gemeente staan als het gaat om de inzet van
digitale technologie (0-meting) en een visie op waar we wíllen staan in 2025 ter
besluitvorming aan de raad voor te leggen' en te bekostigen uit de algemene
reserve.
en gaat over tot de orde van de dag.
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Onderwerp
Datum
Ingediend door

Toevoeqen Uitqanqspunt levensloopbestendiq bouwen aan Woonvisie
9 november 2021
D66, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, Burgerpartij Veldhoven, Lokaal
Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.8 Doelstelling 4

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
* De intenties die de gemeente heeft uitgesproken in de paragraaf woningbouw (p. 63
ev.),
* De ambitie die daarin is uitgesproken om in 2022 een nieuwe woonvisie vast te
stellen,
* Het voorstel/voornemen van het college in de programma begroting 2022-2025, in
paragraaf 2.1.8 - blz. 66, bij doelstelling 4, om daarbij een 6-tal uitgangspunten in
ieder geval te formuleren,
overwegende dat:
* Er een tekort bestaat aan woningen voor alle categorieën inwoners,
* Daarvoor levensloopbestendig bouwen nodig is,
* Woningbouwcorporaties dit als uitgangspunt al hanteren,
* Dit richting de toekomst de doorstroming op de woningmarkt faciliteert,

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.110 als volgt te wijzigen:
Aan de paragraaf "De Woonvisie wordt in ieder geval gebaseerd op:" in de
programmabegroting 2022 op pagina 66 toe te voegen:
"- Levensloopbestendig bouwen als uitgangspunt."
en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE
Onderwerp

Bescherming van de Veldhovense woningmarkt door invoering
zelfbewoninqsplicht en opkoopbescherminq.
Datum
9 november 2021
Ingediend door
D66, VSA, CDA, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Raadsbehandelinq van de proqrammabeqrotinq 2022
Programma
2.1.8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
* de Programmabegroting 2022,
* de constatering van het college in het hoofdkader van paragraaf 2.1.8 dat de vraag
naar betaalbare woningen in het SGE en dus ook in Veldhoven groot is, maar dat het
aanbod laag en de prijs hoog is,
overwegende dat:
* een betaalbare, passende woning voor veel mensen niet is weggelegd in Veldhoven,
4 in stedelijke gebieden inmiddels 25 - 3370 van de woningen in het goedkope en
middensegment wordt opgekocht door beleggers,
* deze woningen meestal terugkomen op de markt voor hoge huurprijzen,
* deze ontwikkeling zeer ten nadele is van kopers in het lage en middensegment,
* deze ontwikkeling ten nadele kan zijn van de sociale cohesie in wijken,
» vanwege bovengeschetste ontwikkelingen de nationale overheid twee instrumenten
ter beschikking heeft gesteld aan gemeenten om de lokale woningmarkt te
beschermen, te weten de zelfbewoningsplicht (nieuwbouw) en per 1/1/2022 de
opkoopbescherming (bestaande bouw),
* de nationale overheid de nodige uitzonderingscriteria heeft aangegeven, zodat de
regelingen niet nadelig zijn voor bijvoorbeeld ouders die voor hun kinderen een huis
kopen en aan hen verhuren,
* buurgemeenten zoals Eindhoven zelfbewoningsplicht al inzetten en aankondigen ook
opkoopbescherming in te gaan voeren,
4 een waterbed-effect kan optreden doordat beleggers uitwijken naar
(buur)gemeenten waar beschermende maatregelen voor de woningmarkt niet
genomen worden,
f daarmee Veldhoven het risico loopt dat de druk op de woningmarkt nog verder
toeneemt,
* het college bij de beantwoording van de artikel 42 vragen van D66 over dit
onderwerp weliswaar aangeeft geen noodzaak te zien om bescherming van de
Veldhovense woningmarkt op korte termijn te onderzoeken, laat staan in te voeren,
* het college in diezelfde beantwoording tegelijkertijd aangeeft dat het uiteindelijk aan
de gemeenteraad is om de afweging te maken of bescherming noodzakelijk is,
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verzoekt het college:
* om aan de gemeenteraad een voorstel te doen toekomen waarin de invoering van de
zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming in Veldhoven wordt uitgewerkt,
* dit binnen afzienbare termijn te doen, zodat beide beschermende maatregelen zo
snel mogelijk na inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving over
opkoopbescherming genomen kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE
Onderwerp

Faciliteren gezamenlijk initiatief en regierol van drie culturele
instellingen
9 november 2021
Datum
Ingediend door
D66, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal
Liberaal
Naar aanleiding van Raadsbehandeling van de programmabegroting 2022
2.1.5. Sport, cultuur en recreatie
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
* de Programmabegroting 2022,
* het voornemen om in 2023 een visie op een volwaardige bibliotheekvoorziening op
te leveren,
* de ontwikkeling van een visie op de toekomstige functie en inrichting van het
Citycentrum,
overwegende dat:
* de bibliotheek een basisvoorziening binnen onze gemeente en onze gemeenschap is,
waar mensen bij elkaar komen voor ontmoeting, kennis en cultuur,
* de bibliotheek al jarenlang stilstaat in haar ontwikkeling, omdat zij in afwachting is
van een visie op huisvesting en daar onlosmakelijk mee verbonden een visie op een
inhoudelijke koers,
* deze status quo zeer onwenselijk is, zowel voor de gebruikers als de werknemers
van de bibliotheek,
* in het vacuüm dat is ontstaan een initiatief is opgestart waarbij drie culturele
instellingen (bibliotheek, theater en museum) de handen ineenslaan om een
oplossing te vinden voor huisvestingsvraagstukken, maar zeker ook cultureel
inhoudelijke vraagstukken,
* de drie culturele partners zich niet kunnen en willen neerleggen bij de lange periode
die de gemeente aangeeft nodig te hebben om tot een visie te komen,
4 hun initiatief naadloos aansluit bij de bredere ontwikkeling van de aanpak van het
Citycentrum en wordt afgestemd met het Centrum Ontwikkelings Programma,
* de drie culturele partners al constructief in overleg zijn met stakeholders in de
Brainport Regio en binnen de Veldhovense gemeenschap,
* het goed is dat de culturele partners eikaars complementariteit willen benutten en
open staan om deze te versterken door het betrekken van meer partners (cultureel
en commercieel),
» de eerste presentatie van de denkrichting en de stevige regierol die de drie culturele
partners pakken, blijk geeft van initiatief, ambitie en realiteitszin,
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verzoekt het college:
* de drie culturele instellingen te faciliteren bij de ontwikkeling van hun visie op een
brede dóórontwikkeling en inpassing van cultuur (zowel inhoudelijk, als facilitair in
de vorm van integrale, multi-inzetbare huisvesting) in Veldhoven in het algemeen,
en in het Citycentrum in het bijzonder.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Onderwerp
Instellen van de 'Rien Luijkx Klare Taal Bokaal'
Datum
9 november 2021
D66, VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, BPV, LL
Ingediend door
Naar aanleiding van Raadsbehandeling Programmabegroting 2022
2.1.0. Programmaplan - Bestuur en ondersteuning - Hoofdkader
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
* de Program ma begroting 2022,
* de opgave die het college zich onder paragraaf 2.1.0 stelt om als het gaat om
communicatie 'in alle gevallen rekening te houden met inwoners die niet over digitale
technieken beschikken en laaggeletterde inwoners',
overwegende dat:
* elke inwoner van Veldhoven in staat moet zijn om de communicatie met de
gemeente en andere officiële instanties te begrijpen;
* overheidscommunicatie en communicatie door andere officiële instanties door veel
inwoners echter wordt ervaren als moeilijk te doorgronden;
* de gemeente Veldhoven in de begroting 2022 aangeeft zich bewust te zijn van de
problemen die grote groepen mensen hebben met het begrijpen van informatie
afkomstig van de gemeente;
* op grond daarvan aankondigt acties te ontplooien om de toegankelijkheid en
leesbaarheid van informatie te vergroten;
* er tegelijkertijd begrip is voor het feit dat het voor ambtenaren en beleidsmakers
binnen andere officiële instanties niet altijd eenvoudig is om beleidstaal om te
vormen tot 'klare taal', die iedereen begrijpt;
* onze gemeenteraad in de persoon van BPV-raadslid Rien Luijkx een grote
voorvechter voor klare taal binnen de gelederen had;
* Rien Luijkx als raadslid geen kans voorbij liet gaan om ambtenaren, beleidsmakers
van andere officiële instanties, college en raad te wijzen op het belang van gebruik
van taalniveau BI, dat door de meeste inwoners van Veldhoven goed begrepen kan
worden;
* hij deze aansporingen altijd op positieve wijze deed;
* Rien Luijkx ons helaas dit jaar op veel te jonge leeftijd ontvallen is;
* De raad hem willen eren, door de belangrijke zaak waar hij voor stond, te weten
heldere communicatie in begrijpelijke taal;
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verzoekt het college:
* om over te gaan tot invoering van de 'Rien Luijkx Klare Taal Bokaal', een
aanmoedigingsprijs voor Veldhovense ambtenaren en beleidsmakers binnen andere
officiële instanties in onze gemeente, die klare taal schrijven en/of spreken;
* binnen afzienbare tijd een commissie in het leven te roepen die de verdere
uitwerking van deze prijs ter hand neemt;
* en alles in het werk te stellen om de bokaal in 2022 voor het eerst uit te kunnen
reiken;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Onderwerp
Jeugdoverlast
9 november 2021
Datum
Ingediend door
BurgerPartij Veldhoven, VSA, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
Programmanummer 2.1.1
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
* De tabel op bladzijde 23 van de Programma begroting over jeugdoverlast;
overwegende dat:
* De jeugd zich belemmerd heeft gevoeld en zijn emoties en frustraties heeft
geúit door de coronamaatregelen;
* Dat de jeugd elkaar tijdens de lockdown periodes toch heeft opgezocht in het
openbaar gebied en in thuissituaties;
* De overlast hierdoor meer zichtbaar was en eerder ervaren werd, waardoor
meer meldingen werden gedaan;
* Het aantal meldingen in 2020 hierdoor uitzonderlijk hoog was; (context was
geheel anders door corona)
* Er steeds minder beperkingen zijn en er steeds meer terug gegaan wordt naar
het 'nieuwe normaal';
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.110 als volgt te wijzigen:
1. De tekst "Aantal incidenten jeugdoverlast met lO^o verminderen t.o.v. 2020
(2020: 298)" te veranderen naar "Aantal incidenten jeugdoverlast terug te
dringen naar tenminste de cijfers van 2019 (2019: 159)".

en gaat over tot de orde van de dag (en gaat verder met de vergadering).
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WOB-verzoeken
Datum
9 november 2021
Ingediend door
BurgerPartij Veldhoven, VSA, D66, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Alqemene Beschouwinqen 1 Proqrammabeqrotinq 2022-2025
Programma
Programmanummer 2.1.0

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
* De tekst op bladzijde 17 over capaciteitsuitbreiding Juridische zaken;
overwegende dat:
* Het woord "mondiger" een negatieve indruk geeft over de inwoners;
* Inwoners die een WOB-verzoek indienen hiermee gewoon hun rechten
uitvoeren;
* In een aantal woningbouwprojecten samenspraak ontbreekt;
* Weinig transparant bestuurscultuur is;
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.110 als volgt te wijzigen:
1. De tekst "De toename van het aantal WOB-verzoeken komt o.a. doordat
burgers steeds mondiger worden en door de toename van het aantal
woningbouwprojecten." te veranderen naar "De toename van het aantal WOBverzoeken komt o.a. doordat burgers steeds meer betrokken en kritischer
worden en door de toename van het aantal woningbouwprojecten".

en gaat over tot de orde van de dag.
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Onderwerp
Capaciteit uitbreiding met mensen met een uitkering
9 november 2021
Datum
Ingediend door
BurgerPartij Veldhoven, VSA
Naar aanleiding van Alqemene Beschouwingen 1 Proqrammabeqrotinq 2022-2025
Programma
Diverse programma's, personele uitbreiding

De raad van de genneente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
* Dat in de Programmabegroting 2022 staat dat uit een analyse van de
personeelscapaciteit blijkt dat er in de komende járen behoefte is aan uitbreiding van 50
fte's;
overwegende dat:
* In Veldhoven een groot aantal mensen woonachtig is (werkzoekenden) die een uitkering
ontvangt;
* Hieronder mogelijk ook mensen zijn die geschikt zijn om een toekomstige vacature bij de
gemeente in te vullen;
* Op deze manier het mes aan twee kanten snijdt;
* De gemeente een voorbeeld functie heeft;
verzoekt het college:
1. Om eerst, waar mogelijk, de gemeentelijke vacatures op te vullen met mensen die een
uitkering ontvangen.
2. Mensen die een uitkering ontvangen, waar mogelijk, om te scholen om deze vacatures op
te vullen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Cijfers/aantallen bij meetindicatoren
Onderwerp
Datum
9 november 2021
Ingediend door
BurgerPartij Veldhoven, VVD, GBV, VSA, CDA, D66, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
Programma
Diverse programma's

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
* De Programmabegroting 2022;
overwegende dat:
* Er bijna nergens cijfers en/of aantallen vermeld staan die bij de meetindicatoren horen;
Een voorbeeld hiervan is: 'actueel laadpalenbeleiď (pagina 57). De meetindicator is
'groei van het aantal openbare laadpalen' maar staat er verder geen cijfer t.o.v.
waarvan.
Nog een voorbeeld hiervan is: 'schulddienstverlening' (pagina 51). De doel is een
'toename van het aantal trajecten budgetcoaching en budgetbeheer vanuit de gemeente
t.o.v. 2020' maar er staat geen aantal van 2020 bij.
* Inzicht in deze cijfers en/of aantallen belangrijk is voor de controlerende rol van de raad;
* De cijfers en/of aantallen moeilijk te raadplegen zijn omdat ze over verschillende nota's
verspreid zijn;
verzoekt het college:
1. In de komende begrotingen, bij doelen en activiteiten, de laatst bekende gerealiseerde
cijfers en/of aantallen te vermelden die bij de meetindicatoren horen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Onderwerp
Zienswijzen op bestemmingsplannen
9 november 2021
Datum
Ingediend door
BurgerPartij Veldhoven, VSA, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Alqemene Beschouwinqen Z Proqrammabeqrotinq 2022-2025
Programma
8, paragraaf 2.1.8

De raad van de genneente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
* Steeds meer zienswijzen op bestemmingsplannen worden ingediend;
overwegende dat:
* Samenspraak processen nog verder ontwikkeld moeten worden;
* Zienswijzen vaak een emotionele lading hebben;
* Zienswijzen vaak juridisch niet gegrond zijn;
* Het ambtelijk apparaat overbelast raakt;
* Het uitzoeken en beantwoorden van zienswijzen veel tijd en geld kost;
verzoekt het college:
1. Om te onderzoeken of er een online wegwijzer kan worden ontwikkeld zodat indieners
weten wat ze moeten doen en al op voorhand kunnen zien of het nut heeft om een
zienswijze in te dienen.
2. Bij dit onderzoek mee te nemen de mogelijkheid om de zienswijze online in te dienen via
een link op het desbetreffende plan en dat de indiener automatisch een bericht van
ontvangst krijgt.

en gaat over tot de orde van de dag.
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AMENDEMENT
Onderwerp
Onroerend Zaak Belasting (OZB)
Datum
9 november 2021
Ingediend door
Lokaal Liberaal, Burgerpartij Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen f Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.2.1 onder 1 Lokale heffingen, onroerend zaak belasting

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4
De concept Programmabegroting 2022-2025,
4 De Programmabegroting 2020-2023;
* De Programmabegroting 2021-2024;
overwegende dat:
4
het college de laatste járen jaarlijks de rekening voor de gemeentelijke financiële
tekorten neerlegt bij de Veldhovense huiseigenaren en bedrijven;
4
de Veldhovense huiseigenaren en bedrijven over het jaar 2020 al 140Zo OZB
verhoging voor de kiezen hebben gekregen;
4
dit de verhoging was voor drie jaar, in één jaar in rekening gebracht bij de
huiseigenaren en bedrijven;
4
het college toch weer een extra OZB verhoging van ruim 50Zo per jaar voor de
komende járen wil doorvoeren;
4
hiermee de huiseigenaren en bedrijven voor de járen 2022-2024 een extra OZB
rekening krijgen van bijna 190Zo;
4
Lokaal Liberaal deze extra OZB verhoging ongehoord en ongepast vindt voor de
Veldhovense huiseigenaren en bedrijven;

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.110 als volgt te wijzigen:
1. Af te zien van de extra verhoging van de Onroerend Zaak Belasting voor het
komende jaar 2022.
2. De dekking in de begroting hiervoor te vinden in onder andere het niet of gedeeltelijk
realiseren van de voorgenomen uitbreiding van de ambtelijke organisatie in 2022.

en gaat over tot de orde van de dag.
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AMENDEMENT
Onderwerp
Uitbreiding ambtelijke organisatie met 23 formatieplaatsen
Datum
9 november 2021
Lokaal Liberaal, VSA, Burgerpartij Veldhoven,
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
Programma
Diverse programma's (uitbreiding personeel)
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
overwegende dat:
4
Een goed gedocumenteerde onderbouwing van de voorgenomen uitbreiding met 23
formatieplaatsen in 2022 en van de capaciteitsbehoefte van nóg ongeveer 27
formatieplaatsen, in totaal dus ongeveer 50 formatieplaatsen, ontbreekt;
4
Met deze uitbreiding met 23 formatieplaatsen de gemeentebegroting structureel
jaarlijks met 2 miljoen euro wordt verzwaard;
* Lokaal Liberaal op de onderbouwing van de noodzaak tot uitbreiding reeds meerdere
malen bij het college heeft aangedrongen, maar deze tot op heden niet heeft
ontvangen;
4 De heroriëntatie op taken die de gemeente uitvoert, de werkwijzen en de middelen
die daarvoor nodig zijn vraagt, zo geeft het college aan, meer tijd;
4 Het college daarnaast heeft aangegeven niet over het eigen graf te willen regeren;
4
Bij de algemene beschouwingen de laatste járen zowel Lokaal Liberaal maar ook de
VVD en GBV zich hebben uitgesproken voorstander te zijn van een slanke overheid;
4
Het nu tijd is geworden aan de vormgeving van een slanke overheid uitvoering te
geven;
4
De beoogde uitbreiding van 50 formatieplaatsen op de reeds aanwezige ambtelijke
formatie volslank in plaats van slank impliceert;
4
de nadere analyse en onderbouwing met belangstelling tegemoet wordt gezien.
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.110 als volgt te wijzigen:
1. De voorgenomen uitbreiding van de ambtelijke formatieplaatsen met ongeveer 50
FTE, waarvan er in 2022 reeds 23 zouden moeten worden ingevuld, vooralsnog uit
deze concept begroting te halen.
2. Hierop pas dan terug te komen als een nadere analyse en goed gedocumenteerde
onderbouwing van de gewenste personele uitbreiding beschikbaar is.
en gaat over tot de orde van de dag.
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Beleidsnota senioren
Datum
8 november 2021
SENIOREN VELDHOVEN
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022
Programma
2.1.6 Sociaal Domein

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4 De programmabegroting 2022, in het bijzonder 2.1.6 Sociaal Domein
4 Het vastgestelde Lokaal ouderenbeleid 2008-2012 bij raadsbesluit 08.016
overwegende dat:
4 Veel gemeenten in Nederland hebben een ouderen/senioren nota in welke vorm dan
ook;
4 Er vele vitale senioren wonen in onze mooie gemeente;
4
Dat deze groep mensen in deze gemeente vergeten worden daar er geen enkele
senioren nota meer is geweest sinds de regeerperiode 2008 - 2012;

verzoekt het college:
4 Om een senioren nota op te stellen, waarbij men er van uitgaat van het feit dat veel
vitale senioren in onze gemeente wonen, dit door of de eigen ambtenaren en of door
een bureau dat daar in is gespecialiseerd;
4 We vanuit een nieuwe nota beter en doelgerichter aanpak kunnen formuleren.

en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE

Onderwerp
Versterken positie Veldhovense wijken
Datum
9 november 2021
īngediend door
VSA, Senioren Veldhoven, Burgerpartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
2.1.0 Bestuur en organisatie 8i 2.1.6 Sociaal domein -f- doelstelling 1 8i 4
Programma
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
* De Programmabegroting 2022-2025;
* Het starten van het project 'Burgerparticipatie' (spoor 2) in 2022 (pag 15) dat wordt
uitgevoerd samen met inwoners, instellingen en ondernemers;
* De toezegging van de evaluatie van het samenspraakproces;
overwegende dat:
* VSA het belangrijk vindt dat het gemeentelijk bestuur op de hoogte is van de
behoeften van de inwoners en met inwoners in contact wil staan. We denken met
name aan: toenemende vergrijzing, stijging van problemen onder jongeren, de
schakelpositie van de wijken en wijkplatforms;
verzoekt het college:
1. De raad te informeren, aangezien zij een controlerende taak heeft, zodra de
evaluaties die samenspraakregisseurs met deelnemers aan spoor 2 zijn doorlopen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Technische vragen

gemeente Veldhoven
Algemene Beschouwingen 8 en 9 november 2021
Agendapunt 4

INHOUDSOPGAVE
AANVULLENDE VRAAG

PvdA
Vraag: Hoeveel tijd heeft het gekost om alle technische vragen begroting 2021 te beantwoorden? Een
indicatie is voldoende.

Antwoord: We hebben niet vastgelegd hoeveel tijd de organisatie heeft besteed aan de beantwoording
van technische vragen. Als onderdeel van het begrotingsproces (tussen 6-15 oktober) wordt in de volle
breedte van de organisatie rekening gehouden om gestelde technische vragen te beantwoorden. We
zien de laatste járen een toenemende trend in de aantallen:
Begroting 2020: 141
Begroting 2021: 209
Begroting 2022: 275
Logischerwijs vergt dat meer inzet.
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Technische vragen
Programmabegroting 2022

gemeente Veldhoven
Algemene Beschouwingen 8 en 9 november 2021
Agendapunt 4

INHOUDSOPGAVE
AANVULLENDE VRAAG

D66
Naar aanleiding van de antwoorden, hebben wij nog één technische vraag:
1.2.2 Ombuigingen en nieuw beleid

blz 5
Bladzijde 5, bijstellingen kadernota a.g.v. Kadernota.
1.

Begrijpen wij uit het antwoord op onze technische vraag goed dat 799.000 euro 1.5% van de
loonkosten is in 2024?
Bijstelling loon, prijs en volume index (paragraaf 4.3.2 van kadernota 2022) betreft 799.000 euro.
Dit bestaat uit 1,5*56 loonkosten t.o.v. 2024,1,6*56 prijsindex t.o.v 2024 en een areaalindex van
2,170z6 t.o.v. 2024. Voor die laatste twee alleen op budgetten die onderhevig zijn aan prijs- en/of
areaalindex.
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Technische vragen
Programmabegroting 2022

gemeente Veldhoven
Algemene Beschouwingen 8 en 9 november 2021
Agendapunt 4

Vragen die zijn gesteld door fracties op 6 oktober 2021, worden beantwoord door de ambtelijke organisatie op
uiterlijk vrijdag 15 oktober 2021
Vragen die door fracties later zijn gesteld dan 6 oktober (12.00 uur) worden op een later moment beantwoord.
INHOUDSOPGAVE
VVD_____________________________________________________________ 1
GBV_____________________________________________________________ 5
SENIOREN VELDHOVEN_______________________________________________ 11
VSA_____________________________________________________________ 11
CDA_____________________________________________________________ 28
PvdA____________________________________________________________ 28
D66_____________________________________________________________ 30
BurgerPartij Veldhoven_______________________________________________ 44
Lokaal Liberaal____________________________________________________ 51

VVD
Deel 1 Algemeen
1.2.2 Nieuw beleid en bijstellingen op bestaand beleid
1.

blz 3

ICT-werkplekken 200.000 ieder jaar. Bij hoeveel ambtenaren?
Op 1 jan 2021 bestond de formatie uit afgerond 316 fte wat neerkomt op 343 ambtenaren.

Deel 2 Beleidsbegroting
2.1 Programmaplan

blz 13

2.1.0 Bestuur en ondersteuning

blz 13
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WOB, pag 17
2.

Is er enkel naar extra personeel gekeken (1.5 fte) of ook naar digitale oplossingen?
Op dit moment wordt uitgegaan van de huidige werkwijze. Voor het verkennen van alternatieven
is meer tijd nodig, dit maakt onderdeel uit van het vervolgtraject waar momenteel de term
routekaart voor wordt gebruikt.

Pag 18:
3.

Er is sprake van een structurele personele uitbreiding van 23 fte. Dit wordt in de diverse
programma's verder uitgewerkt. Graag zou ik een verzamelstaat ontvangen waarin de personele
uitbreidingen per programma zijn weergeven en daarnaast de incidentele uitbreidingen. Deze
laatste inclusief de termijnen die daarvoor zijn voorzien.
Ja, dat kunnen we aanleveren. U kunt dit overzicht in de bijlage vinden (zie 1. Bijlage bij
technische vraag VVD pag. 18 Begroting 2022)

2.1.1 Veiligheid

blz 21

Doelstelling 1, pag 23
4.

High impact crimes I incidenten - woninginbraken met 1096 verminderen? Waarom is er gekozen
voor een vermindering van 1096t.o.v. vanhet vorige jaar in plaats van een aantal? Stel 2018 is 100,
2019 is 101, 2020 is 99 en 2021is 140,dan is een verlaging van1096 afwijkend van de
trend. Waarom percentage en geen getal?
Bij een percentage kan er een langere tijd gemonitord worden en bij een aantal moet dat jaarlijks
opnieuw vastgesteld worden. Daarnaast kan er bij een percentage ook benchmark uitgevoerd
worden met landelijke en regionale cijfers.

2.1.3 Economie

blz 31

Doelstelling 1, pag 31
5.

Vriendelijkste gemeente, welke plek stonden we in 2021 en welke plek gaan we in 2022 voor?
In 2018 stond Veldhoven landelijk op plek 207 van de 380 gemeenten.
In 2021 staat Veldhoven landelijk op plek 188 van de 351 gemeenten.
In 2018 stond Veldhoven provinciaal op plek 40.
In 2021 staat Veldhoven provinciaal op plek 31.
Abusievelijk staat in de begroting vermeld dat we meedoen aan het onderzoek voor 2022. Echter
voor 2022 staat geen onderzoek gepland. We doen mee zodra het onderzoek weer uitgevoerd
wordt.

Doelstelling 2.2
6.

Is er zicht op de vraag naar grond voor circulaire bedrijven?
Momenteel is de belangstelling naar Habraken Circulair groot. Bedrijven tonen belangstelling en
verkennende gesprekken worden reeds gevoerd.

2.1.5 Sport, cultuur en recreatie

blz 39

Doelstelling 9, pag 41
7.

We lezen dat 5596 van de Veldhovenaren niet sport. Hoe zit dit landelijk? Ik zou graag de benchmark
zien.
Volgens de GGD-monitor voldoet gemiddeld 50,496 van de bevolking van 18 jaar en ouder aan de
beweegrichtlijnen. In Brabant-Zuidoost is dat 51,096.

2.1.6 Sociaal Domein
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Pag 55:
8.

Woonplaatsbeginsel voogdij 18+ (pag. 55): Het nieuwe woonplaatsbeginsel leidt tot structureel
lagere lasten van 200. Daar tegenover staat een structurele verlaging van het gemeentefonds van
975. Wat is de verklaring van dit verschil
Dit verschil kan worden verklaard doordat de lasten met 200K dalen doordat het aantal jongeren
met verblijf op basis van het vernieuwde woonplaatsbeginsel in aantal met 10 afneemt en de
korting vanuit het Rijk wegens het vernieuwde Woonplaatsbeginsel 975 bedraagt.

2.1.7 Volksgezondheid en milieu

blz 57

Doelstelling 2, pag 59
9.

Laadpalenbeleid: het laadpalenbeleid dient afgestemd te worden op de ontwikkeling van het aantal
elektrische auto's aldus het programma Volksgezondheid en milieu. Waarom is er niet voor gekozen
om een relatie te leggen met programma 8 en de laadpalen te integreren in lantaarnpalen zoals
recent door de gemeente Arnhem is besloten
Er is niet voor gekozen om een relatie te leggen met programma 8 en de laadpalen te integreren
in lantaarnpalen omdat het contract dat wij op dit moment hebben voor het plaatsen van
laadpalen hierin nog niet voorziet.

Afval, pag 61
10. Waarom zijn de tarieven van de milieu straat verhoogd?
Door de vastgestelde nieuwe afvaldoelen, waardoor o.a. de openingstijden van de milieustraat
zijn verruimd, worden de tarieven van de milieustraat verhoogd om te kosten voor de gemeente
te beperken.
11. Leidt dit beleid niet tot meer illegale dumpingen in het milieu?
Dit is nog niet bekend, de wijziging is in september ingegaan.

2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing blz 63
Doelstelling 7, pag 65
12. WOZ-waarde, wordt die na een hertaxatie geïndexeerd of opnieuw vastgesteld op basis van m2?
leder jaar wordt de WOZ-waarde, onafhankelijk van de oude waarde, opnieuw vastgesteld met
behulp van verkoopcijfers van verkochte woningen. Er vindt dus geen indexering plaats. Tot en
met belastingjaar 2021 is dit op basis van ínhoud, vanaf belastingjaar 2022 zal dit op basis van
oppervlakte zijn.
Doelstelling 8, pag 65
13. Woonlasten 2022 C 722,04 bij huidige WOZ of na indexering?
Deze woonlasten zijn gebaseerd op een geschatte gemiddelde WOZ-waarde van
C 378.000 voor belastingjaar 2022, dus na hertaxatie voor belastingjaar 2022.
14. Blijven die gelijk na indexering?
Deze woonlasten zijn gebaseerd op een geschatte gemiddelde WOZ-waarde van
C 378.000 voor belastingjaar 2022, dus na hertaxatie voor belastingjaar 2022, waarbij er is geen
sprake is geweest van indexering, maar een hertaxatie op basis van verkoopcijfers van verkochte
woningen.

8.2 Grondexploitatie

15. Grondexploitatie: Baten 21 mln. — lasten 18 mln. Waarom zo'n kleine winst?
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Om andere woningbouwprojecten zoals Djept te versnellen is het project Kasteel Zuyderwijck in
de tijd naar achteren geschoven. Daarnaast heeft het project Kransackerdorp door de lange
bestemmingsplanprocedure vertraging opgelopen. Het gevolg daarvan is dat winsten van beide
projecten later gerealiseerd worden.
2.2 Paragrafen

blz 69

2.2.1 Lokale heffingen

blz 71

16. Wat zijn de opgetelde WOZ-waardes voor de totale woningvoorraad?
De exacte totale opgetelde WOZ-waarden voor belastingjaar 2022 is nog niet bekend, omdat de
nieuwe WOZ-waarden pas eind dit jaar, begin volgend jaar pas bekend zijn.
Echter voor de berekening van de tarieven is uitgegaan van de totale opgetelde WOZ-waarden
voor belastingjaar 2021 met een geschatte waardestijging (marktontwikkeling) van 9*56 .
Totale opgetelde WOZ-waarden van de totale woningvoorraad voor belastingjaar 2021:
C 7.010.069.000,
17. En voor de Niet-woningen voorraad?
De exacte totale opgetelde WOZ-waarden voor belastingjaar 2022 is nog niet bekend, omdat de
nieuwe WOZ-waarden pas eind dit jaar, begin volgend jaar pas bekend zijn.
Echter voor de berekening van de tarieven is uitgegaan van de totale opgetelde WOZ-waarden
voor belastingjaar 2021 met een geschatte waardestijging (marktontwikkeling) van -1,5*54 .
Totale opgetelde WOZ-waarden van de totale niet- woningvoorraad voor belastingjaar 2021:
C 1.558.492.000,
2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

blz 85

18. De benodigde weerstandscapaciteit daalt van circa 8000 (rekening 2020) naar circa 4000 (begroting
2022). Wat verklaart dit verschil
De begroting is een actualisatiemoment voor de risico's. Met de geactualiseerde risico's wordt
berekend hoeveel weerstandscapaciteit we nodig hebben. En wat we nu nodig hebben is C 4,2 mln
minder dan we beschikbaar hebben in de reserve benoemde risico's. Dat we minder nodig hebben
komt vooral door het verlagen van het risico voor de gevolgen van de corona-crisis met C 1,5 mln. En
door het wegvallen van het risico op de verrekening van financiële bijdragen SGE over de
programmering bedrijventerreinen met C 2,3 mln.

2.2.4 Financiering

blz 95

19. Leningenportefeuille Is er dit jaar ook gekeken of leningen kunnen worden omgezet tegen een
lagere rente?
Er is dit jaar geen expliciet onderzoek gedaan of dit mogelijk is. In 2017 heeft dit wel
plaatsgevonden. Na 2017 zijn er slechts 3 leningen aangetrokken. Waarvan de laatste 2 eind 2020
en juni 2021.
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2.2.5 Bedrijfsvoering

biz 101

Punt 3 Kosten informatisering 8t automatisering
20. Welke kosten vallen onder de informatisering 8t automatiseringskosten?
Hieronder vallen globaal gezien de kosten voor Hardware, software (o.a. licentiekosten), telefonie
en netwerk. Onderdeel daarvan zijn de loonkosten ä kapitaallasten (rente en afschrijving).
21. Is dit aanbesteed?
De gemeente volgt het gemeentelijke inkoopbeleid waarin staat welke aanbestedingsvorm
toegepast dient te worden.
2.2.7 Grondbeleid

blz 111

Pag 116
22. Hoeveel sociale koopwoningen van C 220.000 VON worden gebouwd?
Voor de komende vijfjaar zijn (in projecten die een redelijke mate van zekerheid kennen) ca. 130
sociale koopwoningen voorzien. Daarbovenop worden nog projecten uitgewerkt, waarin sociale
koopwoningen zullen worden toegevoegd.

GBV
blz 5

1.2.3 Financieel resumé
1.

Bladzijde 5: Bijstellingen a.g.v. kadernota. Waardoor is de bijstelling van -907. 000 euro in 2025 aan
de hand van de kadernota te verklaren?
Gevolgen financiële kaders Kadernota 2022

2022

2023

2024

2025

49

94

130

-799

0

0

0

-185

Gevolgen loon, prijs en volume index (paragraaf 4.3.2) *
Nieuwe jaarschijf (paragraaf 4.3.3)
Actualisatie rente (paragraaf 4.4.1)
Kostentoerekening (paragraaf 4.4.2)
Kostendekkende tarieven (paragraaf 4.4.3)

-97

-47

-23

167

-191

-190

-215

-179

171

313

209

15

Overige technische bijstellingen
Totaal

74

-7

-2

74

6

162

99

-907

* Bovenop de basis (budget 2024) wordt voor 2025 de index (prijs, loon en volume) gezet en dit levert
een negatieve bijstelling op voor het jaar 2025. Zoals in de kadernota (paragraaf 4.3.2) is beschreven:
Voor de nieuwe jaarschijf 2025 betekent dit loonbudget 2025 = loonbudget 2024 plus 1,5%.

2.

Bladzijde 5: Invloed septembercirculaire. 27 september is de septembercirculaire uitgekomen.
Hierin is de gemeente geïnformeerd over de verdeling van de algemene uitkering, integratieuitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds. In welke mate is het mogelijk
om de impact van de septembercirculaire op de meerjarige uitkering van het gemeentefonds (de
meerjarige saldi) voor de gemeente Veldhoven te weergeven?

De bijstelling van de septembercirculaire 2021 geeft voor Veldhoven een voordeel voor 2021
C 837.000 tov Burap II 2021 en voordelen voor 2022 tot en met 2025 van respectievelijk 2022:
C 1.674.000, 2023: C 1.217.000, 2024: C 1.245.000 en 2025: C 1.526.000 t.o.v. de begroting 2022. Deze
bijstelling verwerken wij op programma 0 in de 3' bestuursrapportage 2021.
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Naast de septembercirculaire is ook een brief ontvangen van het ministerie van SZW over de BUIG
middelen. De BUIG middelen ontvangen we als dekking voor participatiewet uitkeringen. Het
ministerie verwacht de komende járen op landelijk niveau minder bijstandontvangers. Voor
Veldhoven betekent dit dat we de komende járen minder BUIG middelen gaan ontvangen. Ten
opzichte van wat nu is begroot zien de nadelen er als volgt uit:
2022 C 1.451.661
2023 C 1.299.160
2024 C 940.470
2025 C 746.323
Deze bestelling wordt verwerkt op programma 6 in de 3 bestuursrapportage
De meerjarenraming na de septembercirculaire en de bijstelling voor de BUIG middelen geeft het
volgend beeld:
bedragen x Cl.OOO
Stand MJB begroting 2022

2022
228

Bijstelling septembercirculaire 2021, programma 0
Bijstelling BUIG middelen, programma 6

-

Stand MJB begroting 2022 na septembercirculaire en BUIG

2021

1.674
1.452

2023
15

2024
2025
124 -1.023

1.217
1.299

1.245
-940

1.526
-746

-67

429

-243

-

450

In de bijlage bij deze beantwoording geven wij een verdere toelichting mbt de verwerking van de
septembercirculaire 2021.
Kengetallen
3.

blz 8

Bladzijde 9: kengetallen fysiek. Hierin zijn de aantallen woningen opgenomen waaruit blijkt dat
volgens de jaarlijkse toenames (309+392+976+599) totaal in 4 jaar 2276 woningen worden
toegevoegd. (Gemiddeld is dit 569 per jaar).
Kunnen deze woningen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden, omdat op pagina 64 sprake is
van 450 op te leveren woningen in 2022 en op pagina 111 in de daarop volgende járen er sprake
is van 400 woningen (i.p.v. de geplande 200 woningen). Dat is ca. 40/6 meer.
De aantallen zoals opgenomen in de kengetallen zijn gebaseerd op de plannen die in
voorbereiding zijn. Daarin zit een (over)programmering van ca. 130*56. De werkelijkheid zal
waarschijnlijk dichter bij gemiddeld 400 woningen per jaar liggen over een periode van 5 jaar.

Deel 2 Beleidsbegroting
2.1 Programmaplan

blz 13

2.1.0 Bestuur en ondersteuning

blz 13

4.

Bladzijde 13 Meetindicatoren:

Kan het kloppen dat het benoemen van maximaal vijf thema's, projecten en/of
onderwerpen waar we de komende járen samenspraak over plaats moet vinden niet
aansluit bij de indicator, of gaat het hier iedere begroting om 5 thema's? (Indicator is aantal
procesvoorstellen die de raad in een jaar vaststelt).
De huidige werkwijze is als volgt. In principe kan bij de vaststelling van iedere begroting maximaal
5 thema's, projecten en/of onderwerpen benoemd worden door de raad waarop samenspraak
moet plaatsvinden. Als een benoemd thema uiteindelijk tot een raadsbesluit leidt, wordt een
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procesvoorstel voor samenspraak ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Als een benoemd
thema enkel tot een collegebesluit leidt, stelt het college het procesvoorstel vast.
Mogelijk dat de hiervoor beschreven werkwijze wijzigt bij het herijken van het participatiebeleid.
Met de 5 thema's wordt iets anders bedoeld dan de procesvoorstellen. Een procesvoorstel is een
plan van aanpak voor samenspraak/participatie. De raad krijgt hierover een Informatienota of
een voorstel ter vaststelling als het kaders betreft. Die max 5 thema's zijn thema's waarvan de
raad op voorhand zegt dat daar samenspraak (ten behoeve van beleid bijvoorbeeld) moet worden
toegepast en waarvan de raad de procesaanpak wil vaststellen. Uiteraard is dit geen 'moeten',
maar het geeft de raad gelegenheid om er invloed op te hebben.
5.

Bladzijde 13: Beleidsbegroting. Onder de doelstellingen onder 1 is sprake van het benoemen van
maximaal vijf belangrijke thema's/projecten/onderwerpen door de raad waarover de komende
járen samenspraak met de omgeving plaats moet vinden.
Impliceert dit dat over de niet benoemde thema's/projecten/onderwerpengeen samenspraak
plaats vindt met de omgeving? Of dient dit gelezen te worden in het kader (pagina 14) dat wel
over alle belangrijke zaken samenspraak plaats vindt maar alleen de maximaal 5 benoemde
thema's/projecten/ onderwerpen geëvalueerd worden?
Ook bij niet benoemde thema's, projecten en/of onderwerpen kan samenspraak
plaatsvinden. In de praktijk gebeurt dit ook. Alle samenspraaktrajecten worden geëvalueerd.
Het impliceert niet dat over andere thema's geen samenspraak plaatsvindt. De raad borgt
alleen in de begroting bepaalde thema's voor samenspraak door die te benoemen.

6.

Bladzijde 14: Formatie I bezetting Ĵ+ toelichting Bladzijde 15). De norm is 6,8 Fte per 1000
inwoners. Wij zitten op 7,3^*, dus ca 23 Fte boven norm. Het college geeft aan dat we nog 23 tot 50
extra Fte nodig hebben (elders in begroting), waarmee we op ca. 7,8 - 8,3 komen. Waarom
hanteren we niet het gemiddelde van de categorie, namelijk 7,7*56?
Er is geen sprake van een landelijke norm. De 6,8 fte per 1.000 inwoners is de werkelijke formatie
in 2021. Met de uitbreiding van 23 fte komt de verwachte formatie in 2022 uit op 7,3 fte per 1.000
inwoners.

7.

Bladzijde 16: Takenveldraming programma 1. Bij zowel lasten 0.1 Bestuur als lasten 0.3 Beheer
overige gebouwen en gronden is er een groot verschil waar te nemen tussen enerzijds rekening
2020 en anderzijds begroting 2021 e.v. Waardoor is dit verschil te verklaren?
Het verschil op de lasten van taakveld 0.1 Bestuur van C 1.843k is voornamelijk het gevolg van
uitgaven 2020 als centrumgemeente transformatiefonds jeugd van C 1.541k (inkomsten van deze
gelden zijn verwerkt in 2020 op taakveld 0.7 Uitkering gemeentefonds) en een aanvulling
voorziening wethouders pensioenen conform de BBV voorschriften in 2020 van C 347k.
Het verschil op de lasten van taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden van C 4,2
miljoen is voornamelijk het gevolg van de op de boekwaarde materiële vaste activa 1 januari 2020
plaatsgevonden correctie van C 3,9 miljoen verkoop gronden in het verleden. Verantwoording
heeft bij de jaarrekening 2020 plaatsgevonden.

8.

Bladzijde. 19: Welke actie of acties kan de gemeente nog ondernemen om de stelpost van 75/6 op
te schalen naar 100/6? Dit zou onze onder druk staande begroting kunnen verlichten in de latere
járen.
De verdeling van C 1.305 miljoen voor het jaar 2022 ter compensatie van de tekorten in de
jeugdzorg zijn opgenomen in deze begroting. Een nieuw kabinet zal een besluit moeten nemen
over de structurele financiën. Voor de járen 2023 tot en met 2025 hebben het Rijk, de VNG en het
Interprovinciaal Overleg (IPO) afgesproken dat de gemeenten de bedragen als stelpost mogen
opnemen in de begroting. Vanuit behoedzaamheid en in het licht van de afspraken dat
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gemeenten ook zelf kostenbesparende maatregelen kunnen nemen, geldt hiervoor een maximum
van 750z6 van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling zouden krijgen. Wij hebben dit
maximum van 75/6 opgenomen in deze begroting voor 2023 tot en met 2025.
2.1.3 Economie
9.

blz 31

Bladzijde 34, verhoging toeristenbelasting.
Er is een verhoging van 50/6 van de toeristenbelasting voorzien.
Het besluit om de campings en groeps-accommodaties daarvan te ontzien maakt dat daarvoor de
toeristenbelasting voor hotel en B&B overnachtingen in 2 jaar verhoogd wordt met 69*J6.
Deze constatering is correct.
2.1.5 Sport, cultuur en recreatie

blz 39

10. Bladzijde 40: Zwembad. Hoe verloopt de bouw van het zwembad? Is ingebruikname in 2021 nog
haalbaar of moet deze verwachting worden bijgesteld?
De technische oplevering staat gepland voor 22 november 2021, waarna het nieuwe zwembad
direct wordt door geleverd aan de stichting Sport- en Recreatiecentrum Den Ekkerman. Door deze
stichting is, om organisatorische redenen, gekozen om de periode tot 10 januari te gebruiken om
het oude bad te verlaten. Dit om een soepele overgang van het gebruik van het oude naar het
nieuwe zwembad te kunnen bewerkstelligen.
2.1.6 Sociaal Domein

blz 45

11. Bladzijde 50: Aantal personen met een bijstandsuitkering? Dit zijn er 22.7 per 1000 inwoners.
Hoeveel van deze inwoners zijn er ongeveer in staat om te werken?
In Veldhoven zijn ongeveer 110 inwoners die naar werk bemiddeld kunnen worden en nog
ongeveer 120 inwoners die eerst de stap naar vrijwilligerswerk zouden moeten maken.
12. Bladzijde 50: Wat wordt verstaan onder reïntegratievoorzieningen en in welke situaties worden die
ingezet voor inwoners onder de 18 jaar?
Reïntegratievoorzieningen zijn alle vormen van ondersteuning die de gemeente kan bieden aan
inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is geen gelimiteerde lijst. Denk hierbij aan
sollicitatietraining, coachingsgesprekken, workshops, trainingen, jobcoaching, loonkostensubsidie
of het vergoeden van certificaten om de kans op een baan te vergroten. Voor jongeren tussen 16
en 18 jaar kan op grond van de participatiewet enkel jobcoaching en loonkostensubsidie worden
ingezet. Dit is wettelijk zo bepaald. In de praktijk blijkt dat scholen bij deze leeftijdscategorie een
belangrijke rol spelen bij het voorbereiden op de arbeidsmarkt.
13. Bladzijde 50 Minimabeleid: Wat is voor wie een minimuminkomen? (alleenstaanden, gezinnen met
of zonder kinderen)
Een minimuminkomen kan verschillen per situatie en per regeling. Voor een bijstandsuitkering is
dit afhankelijk van vele factoren zoals gezinssituatie, woonsituatie en leeftijd. Een wettelijk
minimumloon is enkel afhankelijk van leeftijd. Voor de meeste minimaregelingen hanteren we
I200z6 van de bijstandsnorm en houden we minder rekening met de woonsituatie.
14. Bladzijde 51: Kwaliteit van leven (doelstelling 4). In 2020 ervaart S20A een positief effect op de
kwaliteit van leven (na inzet WMO voorziening). We willen dit de komende járen op minimaal 15Vo
houden.
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15. Waar is het percentage van 7536 op gebaseerd?
Het percentage van 7536 is enkele járen geleden vastgesteld o.b.v. het landelijk gemiddelde.
Jaarlijks wordt dit door alle gemeenten in Nederland gemeten in het diëntervaringsonderzoek dat
plaatsvindt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). De uitkomsten
worden op waarstaatjegemeente.nl gepubliceerd (zie

https://www. waarstaaťi eaemeente.nl/dashboard/Gemeenteliike-Monitor-SociaalDomein/ )
16. Bladzijde 52: Volgens de jaarrekening waren er in 2019 159 jongeren met een delict. In 2020 waren
dat er 298. Doelstelling 6.4 is om dit aantal weer te verlagen.
*

Wat verstaan we precies onder een delict?
Onder een delict wordt verstaan een strafbaar feit

»

Wat is de oorzaak van het hoge aantal delicten in 2020.
Per abuis zijn in de begroting de aantallen van het aantal jongeren waarom een
melding bij de politie is binnengekomen vermeld. Dit is niet hetzelfde als het aantal
jongeren met een delict. Niet iedere melding leidt namelijk tot een strafbaar feit waar
de rechtbank uitspraak over doet. In 2020 zien we juist een daling van het aantal
verwijzing van jongeren met een delict naar Halt. Dit lijkt o.a. te komen doordat
rechtbanken door de coronamaatregelen enige tijd gesloten zijn geweest. Het aantal
jongeren dat vanuit de rechtbank na een delict is verwezen naar de jeugdreclassering
is licht gestegen van 0,4 naar 0,536 van het aantal jongeren in Veldhoven.

»

Hoe gaat het tot nu toe in 2021?
Over 2021 zijn nog geen cijfers beschikbaar.

2.1.7 Volksgezondheid en milieu GG

blz 57

17. Bladzijde 57: Laadpalen. Hoeveel van de huidige laadpalen staan in woonwijken en hoeveel staan er
op bedrijventerreinen

I winkelgebied.

Is er een indicatie te geven hoe deze verhouding is ten

opzichte van andere gemeenten en het landelijke niveau?
Het aantal laadpalen in openbaar gebied: Woonwijken 62 laadpalen, winkelgebieden 12
laadpalen, industriegebieden 3 laadpalen. In procedure 13 laadpalen. De indicatie van de
verhouding van andere gemeenten is niet bekend.
18. Bladzijde 61 - Heeft men in Veldhoven ondergrondse luiercontainers of wil men de bovengrondse
containers vervangen door ondergrondse?
We hebben geen ondergrondse luiercontainers en we gaan wel bovengrondse luiercontainers
vervangen door ondergrondse luiercontainers.
*

Wat verstaan we precies onder luiers (valt daar bijvoorbeeld ook incontinentiemateriaal onder?)
Incontinentiemateriaal valt onder luiers, luiers en incontinentiemateriaal is één categorie.

19. Bladzijde 61 Welke energiebesparende maatregelen heeft de gemeente genomen m.b.t. het
gemeentelijk vastgoed?
Diverse panden zijn voorzien van ledverlichting, installaties zijn vervangen en verduurzaamd en
op 2 scholen zijn pv-panelen (zonnepanelen) geplaatst.
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2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing blz 63
2.2 Paragrafen

blz 69

2.2.1 Lokale heffingen

blz 71

20. Bladzijde 72^De afvalstoffenheffing stijgt met bijna 14/6. Deze post gaat uit van kostendekkendheid.
Wat is de reden om op voorhand de lastenvermindering al te laten vervallen?
Voor het wel of niet toekennen van een lastenvermindering wordt altijd gekeken naar het
voorgaande jaar. Achteraf in de jaarrekening blijkt namelijk pas of er teveel heffing is opgelegd
tov van de kosten of niet.
De begroting voor 2022 vindt plaats in 2021 en voor de lastenvermindering wordt dan gekeken
over het jaar 2020. In het belastingjaar 2020 waren de kosten meer dan de opbrengst
afvalstoffenheffing. Vandaar dat er voor het belastingjaar 2022 geen lastenvermindering kan zijn
voor wat betreft de afvalstoffenheffing.
21. Bladzijde. 75:Waarom is de hondenbelasting verhoogd?
Voor de berekening van hondenbelasting wordt uit gegaan van een kostendekkendheid.
Bij de berekening van het tarief voor belastingjaar 2022 is uitgegaan van hogere lasten en is het
aantal honden minder dan bij de berekening van het tarief voor belastingjaar 2021. Om gehoor te
kunnen blijven geven aan de kostendekkendheid, zal het tarief moeten stijgen.
2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

blz 85

22. Bladzijde: 86: risico's: Wat houdt 'prijsrisico groenbestekken' in?
Het groenonderhoud wordt om de 4 jaar aanbesteed, eventueel kan deze periode met 2 keer 1
jaar worden verlengd. Na een aanbesteding kan het zijn dat de prijs aanmerkelijk hoger is dan
waarvoor we budget hebben in de begroting. Dan hebben we een tekort in de begroting. Met dit
risico kan dat tekort voor een jaar worden opgevangen.
23. Bladzijde 88: netto schuldquote. De netto schuldquote neemt in 2025 weer toe van 87*J6 naar 104/6.
Volgens waarstaatjegemeente.nl was de gemiddelde schuldquote voor vergelijkbare gemeenten
van de grootte van Veldhoven 48,7aA in 2019. Wat zijn de risico's van de relatief hoge schuldquote in
voor de gemeente Veldhoven, ook gegeven het feit dat onze Grondexploitatie in die járen afneemt
naar 120A en er dus minder extra baten binnenkomen, onze bijna maximale belastingcapaciteit en de
negatieve structurele exploitatieruimte?
De netto schuldquote geeft indirect antwoord op de vraag of met het inkomen blijvend de
schuldverplichtingen kunnen worden gedragen. Een hoge netto schuldquote geeft aan dat bij een
recessie de druk van de schuldverplichtingen op de exploitatie-uitgaven hoog kan oplopen. De
signaalwaarde voor de netto schuldquote bedraagt 130oz6. Bij een overschrijding van deze
signaalwaarde is sprake van een hoge schuldendruk.
Een concreet en direct risico is hier niet aan te koppelen. Zeker niet wanneer de gemeente aan al
haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Wel is dit een punt van aandacht.
24. Bladzijde 88: structurele exploitatieruimte. Wat voor risico's kleven er aan een negatieve
structurele exploitatieruimte, oplopend tot -2‘J6 in 2025?. Deze vraag ook in het licht van de
afnemende grondexploitatie en de (al) bijna maximale belastingcapaciteit.
Het grootste risico aan een negatieve exploitatieruimte is dat de provincie de gemeente onder
preventief toezicht plaatst in plaats van repressief toezicht. En bij preventief toezicht moet de
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gemeente voor de begroting en de begrotingswijzigingen vooraf goedkeuring hebben van de
provincie. Verder heeft de gemeente dan geen begrotingsruimte meer om tegenvallers op te
vangen.
2.2.4 Financiering

blz 95

25. Bladzijde 97, leningenportefeuille:
Aangegeven wordt dat in 2022 nog wordt uitgegaan van een geldlening van 35 miljoen voor de
periode 2022 t/m 2025. Daarlangs zou in 2023 nog een lening van 2,5 miljoen aangetrokken
worden.
Waarom wordt niet uitgegaan van één lening van 37,5 miljoen?
Er wordt uitgegaan van aan te trekken leningen in april 2022 van C 20 miljoen, in oktober 2022
van C 15 miljoen en in juni 2023 van Ç 2,5 miljoen. Dit is momenteel de meest passende
financiering op basis van de liquiditeitenplanning.
Heeft dit te maken met dat anders de renterisiconorm overschreden wordt?
Nee

SENIOREN VELDHOVEN
Deel 1 Algemeen
1.1

Inleiding

blz 1

Het gebruik van diverse omschrijvingen voor taken werkt verwarrend: Worden op dit moment nu wel of
niet alle wettelijke taken uitgevoerd? En indien niet waarom zijn wij dan in overtreding? Graag
ontvangen wij een actueel bezettingsplaatje met daarbij aangegeven eventuele onderbezetting,
werkelijke bezetting en optimale bezetting.
Op dit moment kunnen wij niet volledig aan onze wettelijke taken voldoen. Niet altijd wordt aan de
vereiste kwaliteit voldaan, denk daarbij bijvoorbeeld aan de overschrijding van termijnen, en het
ontstaan van wachtlijsten. Op 1 januari 2021 waren er 316 (fte) formatieplaatsen waarvan er 302 (fte)
bezet waren wat neerkomt op een bezetting van 96%
Gesteld wordt onder meer dat' de kwaliteitseisen aan de lokale overheid zijn sterk toegenomen'. Er is
een sterk groeiende onbalans tussen onze opgaven, ambities en personele capaciteit. Daarom willen we
nu fors investeren in onze ambtelijke capaciteit.
Capaciteitsbehoefte zou 50 zijn om 'huidige taken op huidige manier uit te kunnen blijven voeren'.
Dit vraagt om heroriëntatie en we hebben besloten 23 fte extra op te nemen waarmee we de wettelijke
taken uitvoeren en het serviceniveau laten dalen.
Dat moet het volgend college maar oplossen. We gaan daarom samen met de ambtelijke organisatie
kijken naar alternatieven... wat zouden we niet meer kunnen doen....wat is dan nog echt nodig om de
service aan onze inwoners op een goed niveau te kunnen handhaven. Ook de capaciteitsbehoefte zal
worden heroverwogen.
1.

Aangenomen dat de ambtelijke organisatie tot nu toe werkt conform het afgesproken nivo is het dan
niet vreemd om 'uit het niets' en kennelijk ' uit eigen waarneming' deze conclusies te trekken?
Dit is een politieke vraag
Zijn hierover intern al eerder signalen afgegeven aan het college?
Dit is een politieke vraag
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1.2.3 Financieel resumé
2.

blz 5

Waaruit bestaat in 2025 de technische bijstelling volgens de uitgangspunten Kadernota 2022 ad
907K?
Gevolgen financiële kaders Kadernota 2022

2022

2023

2024

49

94

130

-799

0

0

0

-185

Gevolgen loon, prijs en volume index (paragraaf 4.3.2) *
Nieuwe jaarschijf (paragraaf 4.3.3)
Actualisatie rente (paragraaf 4.4.1)
Kostentoerekening (paragraaf 4.4.2)
Kostendekkende tarieven (paragraaf 4.4.3)

2025

-97

-47

-23

167

-191

-190

-215

-179

171

313

209

15

74

-7

-2

74

6

162

99

-907

Overige technische bijstellingen
Totaal

* Bovenop de basis (budget 2024) wordt voor 2025 de index (prijs, loon en volume) gezet en dit levert
een negatieve bijstelling op voor het jaar 2025. Zoals in de kadernota (paragraaf 4.3.2) is beschreven:
Voor de nieuwe jaarschijf 2025 betekent dit loonbudget 2025 s loonbudget 2024 plus J.,5%.

Kengetallen

blz 8

Kengetallen financieel:
3.

Als het eigen vermogen stijgt en de totale lasten nemen af, waarom daalt dan het eigen vermogen
in

Vo totale

lasten?

Hieronder ziet u de berekening:
31-12-2020
Eigen vermogen

67.575

31-12-2021
68.304

31-12-2022
71.356

31 -12-2023
75.493

31-12-2024

31 -12-2025

75.381

74.861

2020

2021

2022

2023

2024

2025

141.049

130.637

140.652

151.014

151.365

135.259

1.527

1.532

228

13

124

0

12.895

4.351

3.832

5.769

3.859

2.505

126.627

124.754

136.592

145.232

147.382

Totaal lasten (exclusief stortingen reserves)
totaal prograrrrrB’s
minus resultaat
rrinus stortingen in reserves
totaal lasten

ratio

535b

5596

5296

5296

132.754

5696

5196

Zoals u kunt zien nemen de totale lasten niet af (uitzondering 2025)

Deel 2 Beleidsbegroting

2.1 Programmaplan

blz 13

2.1.0 Bestuur en ondersteuning

blz 13

Doelstelling 1: Samenspraak:
Doelstelling 5: formatie en tijdelijke bezetting:
4.

Met de huidige bezetting van 7,3 Fte per 1000 inwoners zit Veldhoven al boven het gemiddelde van
de categorie 20-50.000 inwoners zijnde 6,8 Fte. En dan wil men nog uitbreiden met 23 Fte, dan stijgt
het naar 7,69 per 1000 inwoners(2022). Dit is genoeg voor de categorie 50 tot 100.000 inwoners.
Gaarne dus een onderbouwing voor deze buitensporige groei.
Er is geen sprake van een landelijke norm. De 6,8 fte per 1.000 inwoners is de werkelijke formatie
in 2021. Met de uitbreiding van 23 fte komt de verwachte formatie in 2022 uit op 7,3 fte per 1.000
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inwoners.
biz 16
5.

Op pagina 16 zien we onder lasten VpB een rijtje te zien: 713 -422 680 1584 925 We kunnen niet
echt een trend ontdekken. Vanwaar die schommelingen?
De hoogte van de vennootschapsbelasting heeft rechtstreeks te maken met de hoogte van het
fiscale resultaat. Het grootste gedeelte van het fiscale resultaat is het resultaat uit de
bouwgrondexploitatie. Deze kosten en opbrengsten van bouwgrondexploitatie (en daarmee het
resultaat) is niet elk jaar hetzelfde. Dit werkt door in de vpb.
blz 17
Toelichting:

Actualisatie meerjarig onderhoudsplan:
6.

Gaarne overzicht hiervan op hoofdlijnen.
De informatienota over de actualisatie meerjarig onderhoudsplan is in oktober (week 40) aan de
raad gestuurd.

Capaciteitsbehoefte WOZ:
7.

Graag een verklaring van de toename van de werkdruk door de groei van het aantal objecten met
650 in de afgelopen 4 járen. Is het te voorzien dat door de woningbouwversnelling per jaar 0,5 fte
extra moet worden aangetrokken om de geautomatiseerde systemen bij te werken?
Zie onderaan pagina 17 van de begroting voor de verklaring. M.b.t. de tweede vraag, dit te
verkrijgen inzicht maakt onderdeel uit van het vervolgtraject waar momenteel de term routekaart
voor wordt gebruikt.

ICT werkplekken:
8.

Graag de financiële onderbouwing van deze schatting.
We zijn daarbij uitgegaan van een globale schatting op basis van een quickscan uitgaande van het
faciliteren van 300 werkplekken en een aantal vergaderruimten. Zoals aangegeven zijn de exacte
gevolgen nog niet bekend, deze worden thans in kaart gebracht.

2.1.1 Veiligheid

blz 21

We lezen op pagina 21: Mede ook door corona krijgen inwoners steeds meer te maken met
opeenstapeling van persoonlijke problemen of vragen binnen meerdere leefgebieden zoals psychische
klachten, het zich niet thuis voelen in de samenleving, een verstandelijke beperking of een verslaving.
9. Is die verstandelijke beperking een bijwerking van de vaccinatie?
Er is wetenschappelijk geen correlatie aangetoond c.q. bekend dat er tussen de bijwerking van de
vaccinatie en een verstandelijke beperking een relatie zou zijn.
blz 23
De tabel:
1. High Impact Crimes/incidenten
11 Absolute cijfers en promille getallen kloppen niet met elkaar. Wat is het nu echt? Graag uw
rekenmachine gebruiken).
Complimenten voor de scherpe opmerking. Het juiste aantal per 1000 inwoners moet 1.71 per
1000 inwoners zijn in plaats van 2,6 per 1000 inwoners.
3.

Problematische jeugd(groepen)

Doel: Het aantal incidenten jeugdoverlast met

10oZo verminderen tov 2020

(2020:298)

Er is echter sprake van een toename van 159 (2019) naar 298 (220)
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12 waarom is deze toename met bijn 100*^ niet gemeld?
De toename van overlast door jeugd cijfermatig, geeft een ander beeld dan de daadwerkelijk
geconstateerde overlast door partners als Handhaving en Toezicht, politie en jongerenwerk. Dit
beeld wordt continu gemonitord en besproken met verschillende zorg en veiligheidspartners.
Tijdens de lockdown periode werd verhoudingsgewijs veel meer overlast gemeld. Bij zichtbare
overtredingen van het samenscholingsverbod door jongeren op straat, werd dit veel gemeld.
Daarnaast is de toename van het aantal jeugdincidenten aan uw raad gemeld tijdens de
beeldvormende raadsavond met thema Veiligheid op 25 mei jl.
13 hoe realistisch is het handhaven van het doel van -10Vo nu?
ZICHT krijgen en houden op problematische jeugdgroepen, fluïde netwerken en individuele
jongeren die problemen hebben en/of veroorzaken, vergt veel tijd en energie van partners in het
veld. De samenwerking met aangrenzende gemeenten is van groot belang, omdat de netwerken
zich niet aan gemeentegrenzen houden. In Veldhoven zijn we continu bezig om het netwerk van
samenwerkende (interne en externe) partners binnen zorg en veiligheid te betrekken. Hiermee
zijn we in staat snel in te spelen op actualiteiten, trends en ontwikkelingen als het gaat over
jeugd. Vroeg signalering en een gedegen opvolging is daarbij cruciaal om genoemde doelstelling te
behalen. Dit vergt flexibiliteit en dóórontwikkeling van processen en in te zetten interventies.
Hiermee is de doelstelling ambitieus, maar realistisch.

2.1.2 Verkeer, vervoer en waterstaat

blz 27

Doelstelling 2: Kruising Nieuwstraat-Kromstraat:
In het licht van de realisatie van Zilverakkers I Huysackers/ Kransackerdorp in combinatie met de
verkeersberekeningen in 2020 en 2021 gedaan lijkt de realisatie van de aansluiting A67 niet de grootste
factor van invloed op dit kruispunt.
14 is het mogelijk om de verkeersveiligheid te onderzoeken maar een beslissing als mogelijk uit te
stellen na realisatie van het grootste deel van de geplande woningen in Zilverakkers?
Ja, dit is mogelijk.
Doelstelling 6: Inzicht in verkeersongevallen:
15 Waarom is het krijgen van dit inzicht (nog steeds) een doelstelling?
Dit is een verplichte meetindicator vanuit BBV.
16 Vorig jaar is er een motie aangenomen betreffende de Peter-Zuidlaan. Hoe is de stand van zaken?
Vanwege een capaciteitstekort is er een externe projectleider aangetrokken om dit project op te
starten. Op dit moment is deze projectleider de Ie stappen aan het zetten richting de verdere
voorbereiding.
Doelstelling 4 Parkeren Citycentrum
17 Hoezo herijken betaald parkeren? Wíe bepaalt dat dat gedaan wordt?
In het coalitieprogramma (2018-2022) is opgenomen om het parkeerbeleid van het Citycentrum te
herijken om te komen tot een aantrekkelijker winkelklimaat, dit wordt met de betrokken partijen
gedaan. De hieruit voortvloeiende evaluatie wordt gezamenlijk uitgevoerd.
18 De lasten van Verkeer en Vervoer stijgen met 24/6 zijnde C 1.271.000,00; gaarne een onderbouwing
hiervoor.
In de periode 2022-2025 worden een aantal grote projecten afgerond waarvan de kapitaallasten
(afschrijving en rente) dan gaan drukken op dit taakveld. Het betreffen voornamelijk projecten
van maatregelenpakket bereikbaarheid de Run zoals Kempenbaan West en Kempenbaan Oost.
blz 29
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Bijstellingen bestaand en nieuw beleid:
Uitbreiding personele capaciteit:
19 Net nu de gedachte is dat de grote plannen en ontwikkelingen achter ons liggen zou uitbreiding
nodig zijn? Een inhoudelijke verklaring is hier op zijn plaats.
Wij herkennen ons niet in de stelling dat de grote plannen en ontwikkelingen achter ons liggen.
Op dit moment is de verwachting in de regio dat de groeispurt van de afgelopen járen nog zeker
het komende decennium zal aanhouden.

2.1.3 Economie

blz 31

Doelstelling 3: Citycentrum:
20 Wat zijn de lange termijn plannen van de huidige eigenaren?
Verschilt per eigenaar ~ gesprekken met eigenaren zullen onderdeel vormen van vervolgtraject.
Toelichting: Welke " economische capaciteitsvraag " veroorzaakt een behoefte die gedekt moet
worden door een uitbreiding met 1 Fte?
Zie toelichting bladzijde 34 van de begroting.

2.1.4 Onderwijs

blz 35

21 De kosten voor Onderwijshuisvesting stijgen met 13*36 terwijl de kosten voor de bijstellingen van
bestaand en nieuw beleid nagenoeg gelijk blijven; gaarne nadere toelichting.
De lastenstijging komt met name voort uit de kapitaallasten van de investeringen uit het Integraal
Huisvestingsplan Onderwijs (nieuwbouw Zilverackers) dat in 2019 door uw raad is vastgesteld.
Deze stijging betreft geen bijstelling van bestaand/nieuw beleid.
22 Hoe komen de jongeren en OUDEREN in beeld bij de GG partners?
Ouders en jeugdigen komen in beeld bij het GG o.a. via de scholen, praktijkondersteuners Jeugd
van de huisartsen en via de medewerkers van de gemeente (klantmanagers, handhaving etc. Het
GG ondersteunt bij vragen over opvoeden en opgroeien en zich niet richt op ouderen maar op
kinderen, gezinnen en hun netwerk
23 De onderwerpen 'Participatie aan de samenleving' en 'Woon* en leefomgeving'
De voorzieningen.......sommige plekken versterken.
Welke voorzieningen?
Met deze voorzieningen worden o.a. bedoeld: de jeugdverenigingen, sportverenigingen,
speeltuinen en de partners binnen het GG .
24 Derde bulit Jeugdigen meer betrekken bij beleidsontwikkeling en de uitvoering.
In welke leeftijdscategorie zitten deze jeugdigen?
Deze jongeren zitten met name in de leeftijdscategorie 15 tot 19 jaar. Via de GG- partners worden
ook de jongeren jonger dan 15 jaar betrokken.
25 Laatste alinea: Hoe bereik je die mensen die dus de taal niet goed kennen en niet computervaardig
zijn?
Vooral door mensen die werken op plekken waar de doelgroep komt, te leren signalen te
herkennen en te leren hoe ze iemand kunnen motiveren om hun vaardigheden te verbeteren. We
geven trainingen aan bijvoorbeeld de klantmanagers en bij de Veldwijzer. In de regio worden
werkgevers zoals Ergon en VDL betrokken. Daarnaast richt een publiekscampagne zich op de
directe omgeving van mensen en wat iemand kan doen om een ander te helpen en te motiveren.
blz 36
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Doelstelling 4 en 5 en 6
26 Hoeveel in absolute getallen en relatieve getallen van de afgelopen 5 jaar?
Doelstelling 4; Absoluut verzuim

2015-2016

Landelijk

Veldhoven

Veldhoven

per 1.000 leerlingen

per 1.000 leerlingen

absoluut

1,8

0,15

1

2016-2017

1,8

0

0

2017-2018

1,9

0

0

2018-2019

2,4

0

0

2019-2020

nb

1,75

11

Gegevens Veldhoven: Regionale jaarverslagen leerplicht Zuidoost Brabant
Landelijke gegevens: waarstaatjegemeente.nl
Doelstelling 5: Wettelijk verzuim
Landelijk

Veldhoven

Veldhoven

per 1.000 leerlingen

per 1.000 leerlingen

absoluut

2015-2016

27

13,1

85

2016-2017

27

10,6

69

2017-2018

23

10,4

67

2018-2019

26

12,5

78

2019-2020

nb

8

50

Gegevens Veldhoven: Regionale jaarverslagen leerplicht Zuidoost Brabant
Landelijke gegevens: waarstaatjegemeente.nl
Doelstelling 6: VSV-cijfers
Landelijk Vo

Regio /é

Veldhoven

Vo

Landelijk

Regio

Veldhoven

absoluut

absoluut

absoluut

2015-2016

1,72

1,58

1,55

22953

902

54

2016-2017

1,75

1,82

2,11

23744

1058

74

1103

73

2017-2018

1,89

1,92

2,13

25574

2018-2019

2,01

1,75

1,71

26894

997

58

2019-2020

1,72

1,66

1,92

22785

944

64

Gegevens van DUO: RMC factsheets nieuwe voortijdig schoolverlaters
Aanvullend krediet brede school Zilverenackers
27 Waarom nu achteraf? Het is toch logisch als er een brede school komt dat er ook meteen
kinderopvang geregeld wordt?
In het IHP is uitgegaan van twee tot drie lokalen voor kinderopvang in de Brede Schooi
Zilverackers. Deze vierkante meters zijn ook opgenomen in de oorspronkelijke ruimtevraag en
bijbehorende budgettering/krediet. Op het moment dat het IHP werd vastgesteld was nog niet
bekend welke kinderopvangorganisatie de opvang bij de Brede School Zilverackers zou aanbieden.
Inmiddels is bekend dat dit Nummereen is. Nummereen heeft ons laten weten dat zij op basis van
hun eigen prognoses en ervaring meer ruimte in gebruik zouden willen nemen dan in het IHP is
voorzien. Dit stelt de organisatie in staat om voldoende kinderopvang, peuterwerk en WE aan te
bieden. Vóórdat de opdracht definitief gegund wordt, wordt contractueel met Nummereen
vastgelegd dat zij álle aangevraagde capaciteit als te huren ruimte afnemen.
2.1.5 Sport, cultuur en recreatie

blz 39

Doelstellingen:
2. Veldhoven beweegt:
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28 Worden op pagina 40, Veldhoven Beweegt, ook uitbreiding beweegapparaten voor doelgroep
60+ meegenomen?
De uitbreiding van de beweegapparaten in de openbare ruimten zijn voor alle doelgroepen
te gebruiken. De beweegapparaten moeten vooral ontmoeting en bewegen van ouderen
stimuleren
5. Cultuur verbindt Veldhoven:
We planten het landschapskunstwerk Het Groene Lint in en we bereiden plaatsing van kunstwerken
voor.
29

De gedachte was dat dit in 20211 gerealiseerd zou zijn. Hoe groot is de achterstand op de
planning werkelijk en wat is hiervan de reden. Als dit Corona gerelateerd is, verzoek dan aan
te geven welke aspecten dit dat in het bijzonder betreft
De realisatie van Kunstroute het Groene Lint heeft een looptijd tot minimaal eind 2022. De
kunstroute loopt van Eersel, via Veldhoven naar Eindhoven. Gemeente Eersel heeft begin
2021 het eerste deel van de route opgeleverd. Daarna is Veldhoven aan de beurt.
Vervolgens gaat Eindhoven aan de slag. Met name de droogte in 2019 en 2020 hebben
ervoor gezorgd dat de beplanting langs de route de nodige problemen (uitval van de
planten) heeft gekend. Stichting het Groene Lint begeleidt de uitvoering van landartkunstwerk Het Groene Lint. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de
kunstwerken langs de route. We werken hierin als gemeente Veldhoven nauw samen met
de stichting.

30 Er volgt nog een onderzoek naar een volwaardige bibliotheekvoorziening terwijl de korting op de
subsidie al wordt ingetrokken; waarom wordt niet eerst afgewacht wat de resultaten zijn van dit
onderzoek?
Het onderzoek vindt in 2022 plaats. De resultaten worden in 2023 aan de raad gepresenteerd. De
eerder opgenomen korting op de subsidie was voorzien vanaf 2022 en gerelateerd aan een
verhuizing naar het gemeentehuis. Nu de verhuizing niet doorgaat, is ook de korting op de
subsidie van de baan. Het onderzoek moet uitwijzen wat een passende subsidie is bij een
volwaardige bibliotheekvoorziening voor Veldhoven.

Toelichting:
Prijsstijging onderhoudsbudget geïntegreerd groenonderhoud van 200K:
31 welk percentage vertegenwoordigt dit bedrag van het totale onderhoudsbudget
geïntegreerd groenonderhoud?
8,70/»
32 En welke onderdelen van het onderhoud zijn bijzonder gestegen en wat is het aandeel hiervan in de
geraamde toename van het budget? Wat is het totaal onderhoudsbudget voor groen?
De loonkosten en de materiaalkosten zijn de voornaamste oorzaken van de prijsstijging, het
exacte aandeel is nog niet bekend. Het totaal onderhoudsbudget voor groen is C 3.075.000,*, dit is
inclusief het onderhoudsbudget geïntegreerd groenonderhoud.
33 De zogenaamde 'scherpe inschrijving' is kennelijk onvoldoende vooraf in relatie gebracht tot het
uiteindelijke resultaat in de openbare ruimte. Waaraan is dit te wijten en wat zijn de waarborgen die
in de nieuwe ondershandse aanbestedingsronde zijn opgenomen om dit te voorkomen?
NB: het groenonderhoud is toch pas in 2021 voor 4 jaar aanbesteed?
De zogenaamde 'scherpe inschrijving" voldoet aan de gestelde eisen van het onderhoudsniveau, de
'scherpte' van de inschrijving is afhankelijk van het resultaat van de aanbesteding. Ook bij de nieuwe
aanbesteding is vooraf een programma van eisen vastgesteld, structureel worden daarop controles op
de uitvoering gedaan. De scherpte van de inschrijving staat los van de eisen die we stellen.
NB: De aanbesteding loopt momenteel nog, afronding begin 2022.
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2.1.6 Sociaal Domein

blz 45

Toelichting: graag een verdere onderbouwing ven de gevraagde 7 Fte uitbreiding.
Woonplaatsbeginsel:
34 Om hoeveel jongeren gaat het in Veldhoven; het negatieve gevolg van 775K is wel erg veel?
Het aantal jeugdigen met verblijf in 2021 bedraagt 115. Op basis van het nieuwe
woonplaatsbeginsel neemt dit af tot 105 jeugdigen. In de praktijk verminderen de lasten hierdoor
met 200K terwijl de korting vanuit het Rijk wegens het vernieuwde Woonplaatsbeginsel 975K
bedraagt.
2.1.7 Volksgezondheid en milieu

blz 57

Doelstelling 3: Verminderen restafval:
35 Wordt de burger wel blij met een extra gft afvalbakje?
Dit onderdeel van het voorstel, om tot 100 kg restafval per inwoner te komen, is nog niet in
uitvoering. De maatregelen worden stap voor stap uitgezet.
Taakveldraming:
36 waarom zijn begraafplaatsen en crematoria niet kostendekkend? Wil gemeente premies
overlijdensverzekeringen laag houden?
We kunnen alleen spreken over de gemeentelijke begraafplaats. Deze is niet kostendekkend
omdat de tarieven voor begraven dan niet meer in verhouding staan tot tarieven in de regio. De
gemeentelijke begraafplaats is meer dan een begraafplaats. Het heeft ook een parkachtig
karakter. Er wordt niet gekeken naar de relatie of invloed op overlijdensverzekeringen
37 Vorige algemene beschouwingen is de motie hemelwaterafvoer aangenomen. Heeft wethouder al
contact gehad met Waterschap; zijn er al regelingen in uitwerking of is de motie in de onderste la
beland?
Er is contact geweest met het waterschap over het reserveren van middelen voor een
gemeentelijk project om inwoners te stimuleren om maatregelen te nemen om regenwater zoveel
mogelijk vast te houden (bijvoorbeeld door middel van een regenton). Inmiddels zijn de
voorbereidingen gestart om de stimuleringsacties verder uit te werken.

2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing blz 63
Woningbouw:....... In het Verstedelijkingsakkoord zit een opgave voor Veldhoven. Onder meer door de
dóórontwikkeling van het City Centrum en De Run ontstaan in Veldhoven nieuwe woonmilieus.
38 Vraag: De bron van deze tekst is????? Ambitiedocument?????
De regionale opgave om te verdichten langs HOV-lijnen en -knopen (zoals Citycentrum en De Run)
vloeit voort uit het MIRT-onderzoek verstedelijking en bereikbaarheid Brainportregio en is
opgenomen in een door de regio vastgestelde verhaallijn. De uitgangspunten zijn ook opgenomen
in de ontwerp-omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie is via een uitgebreid participatieproces tot
stand gekomen en zal eind 2021 aan uw raad worden voorgelegd.
Is dit HET voorbeeld van transparantie?
Er wordt op feestjes en verjaardagen gezegd dat de passage al door een Amerikaanse investeerder is
gekocht en dat hier woningen komen.........
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39

Hoe zinvol is een nog uit te voeren studie naar de toekomst van 't City als kennelijk de
mogelijkheden voor dóórontwikkeling al zijn onderzocht door derden en hierop al actie is
ondernomen?
Er is een verkenning uitgevoerd naar de toekomst van het Citycentrum. De raad is hierover
geïnformeerd en bijgepraat. In het verkenningsdocument zijn zowel de aanleidingen om tot een
verkenning te komen aangegeven als de verkenningsresultaten, zoals bijv. de omvang van de
opgave. De aanleiding voor het geven van de opdracht voor deze verkenning was o.a. de
teruglopende bezoekersaantallen in het centrum, toenemende leegstand, afnemende kwaliteit,
het missen van een kloppend hart voor Veldhoven, afnemende verblijfkwaliteit. Waardoor het
Citycentrum in een neerwaartse spiraal is geraakt.
Er is een nieuwe Nederlandse eigenaar van de Passage. De passage is echter slechts een deel van
het Citycentrum. Een studie naar het hele centrum is juist nodig om de samenhang tussen
verschillende ontwikkelingen in beeld te brengen en te borgen.

40 Welke afspraken zijn al gemaakt of welke medewerking is in het vooruitzicht gesteld?
Er zijn door het college nog geen bindende afspraken gemaakt. Slechts een verkenning op de
toekomst van het Citycentrum is uitgevoerd.
Het aanstaande besluit van de raad over de kader voor het Citycentrum zal het eerste besluit zijn
dat daadwerkelijk richting geeft aan nieuwe ontwikkelingen in het centrum.
Doelstellingen:
ad. 3.: Aangezien de prestatieafspraken meetindicatoren zijn voor het beoordelen van de doelen en
activiteiten van de Woningcorporaties hadden wij graag inzicht gekregen in specifieke afspraken die
gemaakt zijn in dezen.
De prestatieafspraken worden jaarlijks via een informatienota aangeboden aan de raad. Daarin zijn
alle afspraken te vinden. httDs:ZZqemeenteraad.veldhoven.nlZDocumentenZ20-wk51-I-

Informatienota-Prestatieafspraken-woninacorporaties-en-huurdersvert-2021-2025
blz 65
Ad. 5.: Woningbouwprogramma:
streefwaarde sociale huur op basis van woonvisie 2016: 22*^6
41 Graag toevoegen dat het hier gaat om een blijvende situatie. Dus niet starten met 5 jaar sociale huur
en dan mogelijk verkopen oid.
Dit is geen technische vraag over de Begroting 2022.
42 Ad. 6.: Graag ontvangen wij de woningbouwplanning die jaarlijks in kaart gebracht wordt en die
recht doet aan de stijging van het percentage ouderen in de demografische druk.
De woningbouwplanning kan niet worden toegezonden, omdat hierop vertrouwelijk informatie
staat t.a.v. bepaalde projecten. Informatie over lopende projecten is wel te vinden op
verschillende plaatsen in de begroting (o.a. grondbeleid). Een aanzienlijk deel van de te realiseren
woningen is een nultredenwoning. Er is geen beleidsuitgangspunt ten aanzien van dit aandeel
woningen.
Het tweede gedeelte van de vraag (percentage ouderen) is geen technische vraag over de
Begroting 2022.
blz 67
Toelichting:
Uitbreiding personele capaciteit volkshuisvesting:
Begrijpelijk is dat er een personeelstekort is ontstaan.
Als een van de gevolgen is dat er' onvoldoende kan worden ingezet op het afdwingen van huur- en
koopwoningen in de lagere prijssegmenten (sociaal en middelduur)' dan is dat een niet acceptabel
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gevolg.
43 waarom is deze keuze met dit gevolg gemaakt en hoe groot is het nadelig effect op het gewenste
aanbod in de járen '21 tot en met '24?
Er was te weinig capaciteit beschikbaar voor het aanpassen van de woonvisie en het uitwerken
van beleidsinstrumenten voor deze sturing. Daarom is gekozen voor ad hoe aansturing in
projecten. De omvang van het nadelig effect is niet te kwantificeren omdat er geen beleid is om
dit aan te spiegelen.
2.2. Paragrafen
2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing blz 85
Risico's ad 5 Prijsrisico groenbestekken: genoemd wordt hier een gevolg van 350, met een kans van 70/6
In paragraaf 2.2.3 onderhoud kapitaalgoederen wordt hierover met geen woord gerept..
Er staat dat in 2021 het dagelijks groenonderhoud voor 4 jaar is aanbesteed via een onderhandse
aanbesteding.
44

Als dit zo is, waardoor wordt dan het genoemde risico gelopen?
De aanbesteding loopt nog, de prijzen zijn nog niet bekend.
Het groenonderhoud wordt om de 4 jaar aanbesteed, eventueel kan deze periode met 2 keer 1
jaar worden verlengd. Na een aanbesteding kan het zijn dat de prijs aanmerkelijk hoger is dan
waarvoor we budget hebben in de begroting. Dan hebben we een tekort in de begroting. Met dit
risico kan dat tekort voor een jaar worden opgevangen.

De weerstandscapaciteit wordt afgeroomd met C 4.227.000,00, komt dit voor 100/6 ten goede aan de
opbouw van de reserves?
Het bedrag wordt gestort in de vrije reserve. Overigens blijft de totale algemene reserve hiermee
gelijk.
2.2.5 Bedrijfsvoering blz 101
Bijstellingen als gevolg van krappe ambtelijke capaciteit:
' Een deel van de taken en ambities stellen we uit. In een routekaart werken we uit hoe en wanneer we
deze zullen uitvoeren'.
Hier is duidelijke sprake van een afwijking van de opdracht van de gemeenteraad en daarom zal er een
adequate verantwoording moeten worden afgelegd. Niet pas bij de 'overdracht' naar een volgend
college maar nu direct.
45

waarom is besloten de raad niet eerder te informeren?
Dit is een politieke vraag

2.2.4 Financiering

blz 95

Leningenportefeuille:
46 We zien leningen met een positieve en een negatieve rente. Is het niet interessant om een
dure lening af te lossen met een nieuw te openen lening met negatieve rente?
Als we lening overeenkomsten willen openbreken dan zullen we de contante waarde van de
verschuldigde rente moeten betalen. Omdat de rente nu negatief is zal de contante waarde
van de rentebetalingen erg hoog zijn. In 2017 hebben we onze leningenportefeuille
geherstructureerd. We hebben toen de gemiddelde looptijd van de 7 'opengebroken'
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leningen verlengd in één nieuwe lening. De situatie is nu anders. Na 2017 zijn vooral
leningen aangetrokken met een al (zeer) lage rente. De leningen die bij de NWB lopen
hebben relatief hoge rente maar dit zijn ook leningen met een veel langere looptijd dan de
recent afgesloten leningen en ze worden niet tussentijds afgelost. We kunnen dus lange tijd
over dit geld beschikken voor het volledige bedrag. Dat betekent dat deze leningen ook een
hogere rente kennen. Wij achten het niet opportuun om leningen open te breken.

2.2.5 Bedrijfsvoering

blz 101

Bijstellingen als gevolg van krappe ambtelijke capaciteit:
' Een deel van de taken en ambities stellen we uit. In een routekaart werken we uit hoe en wanneer we
deze zullen uitvoeren'. Hier is duidelijke sprake van een afwijking van de opdracht van de gemeenteraad
en daarom zal er een adequate verantwoording moeten worden afgelegd. Niet pas bij de 'overdracht'
naar een volgend college maar nu direct.
47 waarom is besloten de raad niet eerder te informeren?
Dit is een politieke vraag
2.2.6 Verbonden partijen

blz 105

Wettelijk kader

Publiekrechtelijke samenwerking
Hier staat dat volgens de Wgr zijn de raad, het college van B en W en de burgemeester afzonderlijk of
samen bevoegd om........
48 Wanneer zijn de verklaringen van geen bezwaar afgeven door de Gemeenteraad van Veldhoven? In
welk jaar en welke datum.
GGD, 14 februari 2006
MRE 9 december 2014
OD20B, 18 december 2012
VRBZO, 21 november 2006
Ergon, 7 juni 1999

Privaa trech telijke samen werking
49 In welk jaar en op welke datum zijn de zogeheten voorhangprocedures aan de raad voorgelegd?
BNG is opgericht in 1914. Mogelijk is in 1913 of 1914 de procedure met de raad doorlopen.
Tenminste als de wet toen net zo was als nu.
Brabant Water, de rechtsvoorganger hiervan is de WOB (Waterleiding maatschappij Oost
Brabant), is opgericht in 1936. Mogelijk is in 1935 of 1936 de procedure met de raad doorlopen.
Tenminste als de wet toen net zo was als nu.
Brainport Development 14 juli 2009
BIZOB, 7 april 2009
Veiligheidshuis 14 april 2015
ROW 19 december 2017

50 En wanneer zijn de goedkeuringen van de Gedeputeerde Staten binnen gekomen?
Brainport Development 11 augustus 2009
BIZOB 25 augustus 2009
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In 2015 is de gemeentewet aangepast. De goedkeuring van Gedeputeerde Staten is niet meer
nodig. Abusievelijk is dit wel in de tekst van de paragraaf blijven staan. Wij zullen dit aanpassen in
de paragraaf Verbonden partijen in de Jaarstukken 2021.
2.2.7 Grondbeleid

blz 111

3. Projecten gebiedsontwikkeling:
Zilverackers:
Er is veel vraag naar sociale huurwoningen. In overleg met de woningcorporaties is het streven om in
Zilverackers in totaal meer dan 300 sociale huurwoningen te realiseren. In Huysackers worden er 115
gerealiseerd.
51 waarom blijft het een 'streven' terwijl wordt verondersteld dat met de corporaties afspraken zijn
gemaakt?
Met de corporaties zijn 15 december 2020 afspraken gemaakt.
52 In welke plandelen van Zilverackers zijn of worden de overige (tenminste) 185 sociale huurwoningen
gerealiseerd?
In Bosackergehucht wordt er met het CPO Ecodorp in combinatie met een corporatie gesproken
over 20 sociale huurwoningen. Daarnaast wordt er in De Erven met een corporatie gesproken over
50 sociale huurwoningen. Gesproken omdat beide projecten nog niet contractueel zijn vastgelegd.
De resterende sociale huurwoningen zullen in de daarop volgende gebieden opgenomen worden.

Slot-oost:
De tekst is dat de ontwikkelaar is gestart met een bestemmingsplan. Feitelijk heeft het college dit plan al
in procedure gebracht. Waarom staat dat er niet?
(oordeelsvormende raad 6 december 2021)
Bij het opstellen van de teksten voor de begroting was dit nog niet het geval.
Heistraat-Zoom:
53 Waarom zijn de financiële gegevens wel geactualiseerd maar de tekst niet? Flet bestemmingsplan is
al in procedure gebracht.
(oordeelsvormende raad 6 december 2021)
Bij het opstellen van de teksten voor de begroting was dit nog niet het geval.

Woningbouw: Staffeling grondprijs grote bouwkavels:
54 Bij kavels boven de 1000m2 wordt voor de grond boven de 1000m2 de groenstrokenprijs
toegepast. Mag die 'overige grond' niet bebouwd worden? Wat zijn de overwegingen?
De "overige grond" wordt inderdaad niet bebouwd. We moeten staffelen in de grondprijs
anders wordt het kavel in totaliteit te duur in verhouding van het deel wat voor wonen
bestemd is.

VSA
Deze coalitieperiode van 4 jaar zit er bijna op.
Vraag: hoeveel huizen zijn er in de 4 jaar van deze coalition in Veldhoven gebouwd.
Hoeveel hiervan zijn sociale huur of koop?
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In de periode januari 2018 t/m september 2021 zijn 598 woningen gerealiseerd, waarvan 110 sociale
huur en 18 sociale koop.

Deel 1 Algemeen
1.1 Inleiding

blz 1

Veldhoven gaat van plaats 46 naar 68 op de lijst van goedkoopste gemeentes.
1.

Is dit reden voor trots? Wat schieten onze inwoners daarmee op?
Dit is een politieke vraag

1.2 Primitieve begroting

blz 2

Wat betreft de uitbreiding van de personele capaciteit met zo'n 1196:
We lezen dat " we gaan kijken naar alternatieven" (pag.2).
2.

Wat kunnen we regionaal beleggen?
Voor het verkennen van alternatieven waaronder regionale afspraken, is meer tijd nodig. Dit
maakt onderdeel uit van het vervolgtraject waar momenteel de term routekaart voor gebruikt
wordt.

3.

Veldhoven werkt al jarenlang in allerlei samenwerkingsverbanden.
Kan er een overzicht komen over WAT deze verbanden eigenlijk voor Veldhoven opleveren?
Het kenmerk van samenwerking is dat de verdiensten van die samenwerking niet altijd
rechtstreeks terug te voeren zijn naar 1 deelnemer in de samenwerking. Het is dus niet mogelijk
om het gevraagde overzicht te geven. Voorbeelden van concrete positieve effecten van
samenwerking zijn een financiële bijdrage aan de reconstructie van de Kempenbaan, de
mogelijkheid om woningbouw en bedrijventerrein te ontwikkelen met ondersteuning en
goedkeuring van de Provincie, het realiseren van een parkeerhub tbv ASML in Eersel om ons
wegennet te ontlasten, de regiodeal (o.a. aanleggen kunstroute) en de woondeal, maar ook
gebruik maken van de flexibele schil aan personeel bij de Odzob waarmee piekbelastingen
opgevangen kunnen worden.

4.

23 fte's structureel doch " we beperken tot uitvoering van wettelijke taken".
Graag uitleg waarom b.v. uitbreiding capaciteit juridische zaken, uitbreiding WOZ-belasting en
uitbreiding servicedeskmedewerker WETTELIJK zijn.
W.b.capaciteitsuitbreiding bevolkingsadministratie: heeft Veldhoven dan dit jaar niet aan haar
wettelijke taken voldaan?
Landelijk is vastgelegd dat de in de begroting benoemde taken voor het behandelen van WOB
verzoeken, WOZ bezwaarschriften en bevolkingsadministratie wettelijk verplicht uitgevoerd
moeten worden sommigen binnen wettelijke termijnen. Op dit moment kunnen wij niet volledig
aan onze wettelijke taken voldoen. Niet altijd wordt aan de vereiste kwaliteit voldaan, denk
daarbij bijvoorbeeld aan de overschrijding van termijnen, en het ontstaan van wachttijden/
wachtlijsten.

5.

Eigenlijk hebben we 50 fte's tekort maar er worden er nu 23 ingevuld. Wanneer worden de overige
27 dan ingevuld?
Dit maakt onderdeel uit van het vervolgtraject waar momenteel de term routekaart voor gebruikt
wordt. Vóór de begrotingsbehandeling volgt nadere informatie over de routekaart.

Programmabegroting 2022 - Technische vragen

23

Kengetallen
6.

biz 8

Waarom staan er in de tabel geen kengetallen bij WMO, beschermd wonen, maatschappelijke
opvang en jeugdhulp?
Het overzicht op pagina 8 kengetallen sociaal geeft een globaal overzicht van zaken als aantal
inwoners e.d. Het betreft hier een overzicht dat jaarlijks identiek en niet onuitputtelijk is. Een
verdieping op onderwerp is terug te vinden in de betreffende programma's bij het onderdeel
voorgeschreven doelen, activiteiten en kengetallen vanuit het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten.

7.

Wat is de verklaring dat het aantal woningen toeneemt maar het aantal ha en openbaar groen en
gemeentelijke grond gelijk blijft?
Woningen worden veelal op aangekochte grond bebouwd. Deze mutatie zit niet in de getallen.
De oppervlaktes groen betreffen alle groentypes, verandering in soort heeft hier dan ook geen
invloed op. Er zijn beperkte groenmutaties in positieve en negatieve zin. Per saldo is dat ongeveer
gelijk.

Deel 2 Beleidsbegroting

2.1 Programmaplan

blz 13

2.1.0 Bestuur en ondersteuning

blz 13

Pag 14.
8.

Waar vinden we de rapportcijfers van klantvriendelijkheid?
In de bestuursrapportages en de jaarrekening wordt u geïnformeerd over de rapportcijfers.

9.

Waardoor stijgen de planschadeverzoeken?
Zie onderaan pagina 17 van de begroting. Daarnaast zal ook de woningbouwversnelling met een
groot aantal binnenstedelijke bouwtrajecten zorgen voor een toename.

Pag 15.
10. Doelstelling 2. De website in duidelijke taal dus Bl-niveau?
Het gaat er om dat inwoners onze informatie op de website begrijpen. Het streven is niveau BI
waar dat kan.
Pag 18.
11. Waarom stijgt het aantal baliebezoeken? Er staan geen cijfers die dit staven.
Door de stijging van het aantal inwoners, zie pagina 18 van de begroting.

Pag 19. Woonplaatsbeginsel voogdij/lS^12. Klopt het dat we C575 structureel minder gaan krijgen?
Neen, wij gaan vanaf 2022 structureel C 975k minder ontvangen via het gemeentefonds omdat we
overgaan naar een nieuw woonplaatsbeginsel voogdij/18+. Hier staat een voordeel tegenover op
programma 6 (sociaal domein) van structurele lagere lasten van C 200k.
13. Komen er minder kinderen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente?
Graag uitleg hierover.
Het aantal jeugdigen met verblijf in 2021 bedraagt 115. Op basis van het nieuwe
woonplaatsbeginsel betreffen dit nog 105 jeugdigen,

Programmabegroting 2022 - Technische vragen

24

2.1.1 Veiligheid

biz 21

Hier wordt gesproken over veiligheid en drugs doch dit type incidenten zijn niet als doelstelling op pag.
23 opgenomen.
14. Waarom niet?
In de doelstelling 3 wordt beschreven dat Veldhoven zowel stadse als dorpse problematiek op zich
af ziet komen. Drugsproblematiek, dus de handel en gebruik en alle zorg en veiligheidszaken die
daaraan te relateren zijn, vallen onder problematiek die al lang niet meer als alleen stedelijk kan
worden bestempeld. Drugsgebruik kan een voorloper van drugshandel zijn. De kans dat een
jongere, bewust of zelfs onbewust de stap naar de georganiseerde (drugs) criminaliteit zet, is
altijd aanwezig. Het vroegtijdig ZICHT krijgen op deze jongeren vanuit signalen door o.a. school,
ouders, jongerenwerk, boa's, politie, zorgpartners enz enz, heeft prioriteit bij gemeente en zorg
en veiligheidspartners.
15. Veldhoven kent de laatste járen diverse problematische jeugdgroepen...
in begrotingen van 2021 en 2020 staat er 0 (dus geen). Graag een uitleg hierover.
Een jeugdgroep werd in het verleden gedefinieerd op basis van een vaak vaste locatie, vaste
groep jongeren en mate van overlast gevend en/of crimineel gedrag van groepsleden. De
afgelopen járen zijn jeugdgroepen minder op deze wijze te definiëren. Meer contacten vinden
online plaats en groepen maken plaats voor fluïde netwerken. Veldhoven heeft een dorps
karakter, met invloeden vanuit de stedelijke gebieden. Jeugd in Veldhoven kent elkaar van school,
sport, uitgaan etc. Dit maakt dat netwerken online vaak heel groot zijn. Er is op dit moment geen
problematische jeugdgroep te duiden. Uit het fluïde netwerk komen jongeren in verschillende
samenstellingen op meerdere plaatsen in Veldhoven en ook Eindhoven (Meerhoven)
samen. Door gezamenlijke monitoring worden jongeren uit deze netwerken die opvallend
afwijkend gedrag (overlast gevend en/of crimineel) zo vroeg mogelijk in beeld gebracht en
integraal besproken. Hieruit volgt persoons gerichte aanpak en daar waar mogelijk groepsaanpak.

2.1.2 Verkeer, vervoer en waterstaat

blz 27

16. Fietsroute. Is traject in Eindhoven nu volledig bekend?
College Eindhoven besluit oktober/november over het definitieve tracé.
17. Is er nu al inzicht ontstaan in de werkelijke verkeersstroken op kruispunt
Nieuwstraat-Kromstraat. Da's ongewoon snel. Vanwaar de haast?
Dit is niet juist, er zijn afspraken gemaakt dat we na het gereedkomen van Kempenbaan-West een
nieuw onderzoek laten uitzetten (begin 2022). Dit omdat de verkeersstromen mogelijk door de
sterk veranderde wegenstructuur wezenlijk anders zijn geworden.
Pag 29.
18. Uitbreiding personele capaciteit. Is dit inhuur? Hoeveel fte dan?
Van de in de begroting opgenomen tijdelijke capaciteit is nog niet besloten hoe dit ingevuld
wordt. Dit kan door middel van een tijdelijke aanstelling of door inhuur.

2.1.4 Onderwijs
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19. Waar zijn cijfers en beleid betreffende het Passend Onderwijs?
Passend onderwijs is een taak van schoolbesturen, scholen en de samenwerkingsverbanden. Het
opstellen van beleid betreffende passend onderwijs is geen gemeentelijke taak. Cijfers ten
aanzien van dit onderwerp maken daarom geen onderdeel uit van de begroting. Wel vindt er
afstemming plaatst tussen onderwijs en gemeente over de aansluiting onderwijs/jeugdhulp.
Daarnaast voeren de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs op regionaal
niveau OGOO (op overeenstemming gericht overleg) met de gemeenten ten aanzien van hun
beleid.
20. Waar worden, nu de Parasol weg is, in Veldhoven deze trainingen en cursussen gegeven?
Formele taalcursussen worden gegeven door het STER-college (onderdeel van Summa) vanuit de
WEB-middelen. Ook andere (particuliere) partijen zoals Totaalonderwijs geven deze cursussen.
(Taal)vaardigheidsactiviteiten zoals taalcafé, klik-en-tik-cursussen vinden plaats bij het
DigiTaaihuis Veldhoven (veelal in de bibliotheek). Creatieve cursussen worden o.a. door de
Volksuniversiteit Eindhoven gegeven en er zijn mogelijkheden via De Nieuwe Band en via
particuliere initiatieven zoals het Kunsthuis.
Doelstelling. 2 en jeugdhulp, pag 37
21. Jongeren gaan meer betrokken worden bij beleid en uitvoering. We zien geen meetindicatoren: 96
toename aantal jongeren. Graag uitleg hierover.
Dit wordt niet uitgedrukt in meetindicatoren. Per onderwerp wordt bekeken wat de beste manier
is om jongeren te betrekken (vragenlijst, interviews, groepsgesprek etc.).
2.1.5 Sport, cultuur en recreatie

blz 39

Pag 42.
22. Wat kost onderzoek verbouwing foyer Art4U? En onderzoek verduurzamen sportaccomodaties?
Een onderzoek naar het verduurzamen van sportaccommodaties kost circa C 15.000.
Er is in 2019-2020 onderzoek gedaan naar de verbouwing van de foyer voor Art4U. Op basis van
dit onderzoek is het krediet voor de verbouwing opgenomen in de begroting 2023. In de begroting
zijn geen kosten opgenomen voor verder onderzoek in 2022.
23. Waarom wordt er 2 minder voor natuur- en milieueducatie gesubsidieerd?
Abusievelijk is hier een verkeerd bedrag vermeld, dit dient net als in 2021 3K te zijn.

2.1.6 Sociaal Domein

blz 45

24. Wat wordt bedoeld met normaliseren?
Hiermee bedoelen we het tegengaan van onnodig problematiseren en etiketteren
25. Vergoeding vindt alleen plaats voor de uren/dagdelen waarvan onze inwoners gebruik hebben
gemaakt. Hiermee geven we beter aan hoeveel hulp voor de inwoners nodig is. ? Graag uitleg
hierover.
Van 2015 tot heden is Wmo-begeleiding ingekocht op basis van resultaatfinanciering. Als
gemeente hebben wij geen inzicht in de exacte uren/dagdelen die de aanbieders leveren en
kunnen we dus niet vaststellen of we voor de inzet een reële vergoeding betalen aan de
aanbieders. Voor de nieuwe aanbesteding (ingangsdatum 1 april 2022) is besloten om over te
gaan naar PxQ-financiering. Vergoeding vindt dan alleen plaats voor de uren/dagdelen waarvan
onze inwoners gebruik hebben gemaakt. Hierbij geven we op maat aan hoeveel hulp voor
inwoners nodig is. Hierdoor krijgen we meer inzicht in de feítelijke inzet door de aanbieder. Dan
kunnen we beter sturen op de doelen en de kosten van de ondersteuning.
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Pag 46 WMO, 12 weken wachttijd, uitgezonderd noodvoorzieningen.
26. Hoeveel gaat de wachttijd verminderen na de capaciteitsuitbreiding? Wat merkt de cliënt hier van?
Het doel van de capaciteitsuitbreiding is het sneller, binnen de wettelijke termijnen, kunnen
helpen van inwoners. Hoeveel de wachttijd gaat verminderen door de uitbreiding is op dit
moment niet exact in te schatten. Dat is onder andere afhankelijk van het aantal aanvragen dat
gedaan wordt.
Pag 47 Maatschappelijke opvang 18+
27. Een, voor ons, onduidelijk verhaal. Graag uitleg hierover. Hoeveel personen betreft dit, kosten?
Maatschappelijke opvang (dak- en thuislozenopvang, vrouwenopvang) wordt nu geregeld door
centrumgemeente Eindhoven. Die ontvangt hiervoor Rijksmiddelen. Veldhoven ontvangt (nog)
geen middelen en maakt ook geen kosten hiervoor. Mogelijk verandert dit over een aantal jaar
(doordecentralisatie). Daar willen we ons goed op voorbereiden, samen met Eindhoven en de
andere regiogemeenten. De gemeente kan ook nu al activiteiten ondernemen om te voorkomen
dat iemand dak- of thuisloos wordt en gebruik moet maken van de maatschappelijke opvang. Ook
daarover gaan we in de regio in overleg om te bepalen wat we kunnen doen. Mensen die nu
gebruik maken van maatschappelijke opvang, moeten zich melden bij Eindhoven en worden daar
geregistreerd. Er wordt nu nog niet bijgehouden hoeveel daarvan oorspronkelijk uit Veldhoven
komen.

2.1.7 Volksgezondheid en milieu

blz 57

Pag 60.
28. Wat wordt bedoeld met het digital energieloket?
Het digitaal energieloket is een digitaal platform voor inwoners waar zij informatie kunnen vinden
over de energietransitie. Ook kunnen zij vragen digitaal of telefonisch stellen. Het digitaal
energieloket wordt beheerd door het Regionaal energieloket, een organisatie die wij opdracht
hebben gegeven om dit loket in te richten en te beheren. Naast een digitaal energieloket is er
sinds kort ook een lokaal energieloket in het citycentrum. Dit wordt ingevuld door Veldhoven
Duurzaam en ondersteund vanuit de gemeente.
Pag 61.
29. Worden ervaringen van andere Nederlandse gemeentes ook meegenomen bij de energietransitie?
Bij het vormgeven en uitvoeren van ons beleid ten aanzien van de energietransitie worden
ervaringen van andere gemeenten op verschillende manieren meegenomen. Dit gebeurt onder
andere binnen de Metropoolregio Eindhoven en Stedelijk Gebied Eindhoven in het kader van de
Regionale Energiestrategie (RES). Naast het gezamenlijk invulling geven aan de RES worden
ervaringen gedeeld en bekeken in hoeverre er gezamenlijk uitvoering gegeven kan worden aan de
energietransitie. Maar ook met andere gemeenten wordt samengewerkt. Een voorbeeld zijn de
pilots die in de wijken Heijkant-Oost en 'T Look worden uitgevoerd in het kader van het helpen
van inwoners bij het maken van verduurzamingsplannen voor hun woning. In deze pilot draaien
verschillende andere gemeenten me en worden lessen gedeeld. Verder nemen we als ambtenaren
deel aan diverse webinars en brengen bureaus die ons helpen bij het opstellen van ons beleid
lessen vanuit andere gemeenten in.

2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing blz 63
Pag 67. Punt 8.2
30. BGE. Deze bedragen fluctueren zeer. Wat is de verklaring hiervoor?
Dat is inherent aan het karakter van een BGE. Kosten en opbrengsten zijn niet elk jaar hetzelfde.
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2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

blz 85

Pag 86.
31. Attero is Altima nog een risico? Dat was toch klaar?
Er is inderdaad een rechterlijke uitspraak gedaan. Attero maakt gebruik van de mogelijkheid om in
cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Daarom wordt dit risico nog aangehouden.

CDA
1.2
1.

Inleiding

blz 1

Waar staat nu de financiële begroting met alle baten en lasten, m.a.w. wat ontvangen we als
gemeente en wat geven we uit ? Zeg maar de geprognosticeerde V&W dus naast de
geprognosticeerde Balans.
Overzicht van baten en lasten wordt in paragraaf 3.2. (blz 125 tot en met blz 131) weergegeven.

1.2.2
2.

Nieuw beleid en bijstellingen op bestaand beleid

blz 3

waar is de "uitbreiding personeel programma 1" ?
Binnen programma 1 is momenteel geen tekort aan personele capaciteit.

3.

Wat is het gemiddelde inkomen van een inwoner c.q. huishouden in Veldhoven t.o.v. van het
gemiddelde in Nederland de afgelopen 5 jaar ?
Het gestandaardiseerd inkomen in Veldhoven is 45.800 euro per huishouden ten opzichte van
38.800 euro voor Nederland (meest recente cijfer 2018, bron waarstaatjegemeente)

2.1.7
3

Volksgezondheid en milieu

blz 57

Volksgezondheid en milieu N.a.v. 'We zetten in op preventie t/m gezondheidsverschillen tussen
laag-en hoogopgeleiden.'

4

Bij de toelichting wordt verwezen naar het lokaal preventie akkoord en een sportakkoord. In het
sport akkoord geformuleerde doelstellingen die medio 2021 bereikt zouden zijn. Hoe staat het
daarmee. Wat is er gedaan/bereikt met de 2x C 30.00,- budget.
Vanuit het lokaal sport- en preventieakkoord bereikte doelstellingen zijn:
*

Oprichten sportraad

«

Convenant veilig sportklimaat Veldhoven (getekend in juli 2021)

«

Aanstellen regisseur Lokaal Sportakkoord (verenigingsondersteuner)

«

Diverse activiteiten rondom het thema gezondheid (gezonde school en gezonde kantine)

*

Diverse (sport)accommodaties zijn rookvrij geworden

»

Organiseren van een aantal fitdagen, wandeldagen, balkon bewegen, e.d.

Vanwege Corona is een aantal activiteiten niet doorgegaan. Deze zullen binnenkort alsnog
worden uitgevoerd.
5

Idem hoe staat het met de mooie doelstellingen in het preventieakkoord t.a.v. gezondere leefstijl en
schuldenproblematiek.
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In het preventieakkoord zijn de volgende drie thema's gekozen; overgewicht, rookvrije generatie
en eenzaamheid. Vanuit deze thema's is/wordt ingezet op:
«

Het realiseren van gezondere sportkantines

*

Organiseren van een aantal fitdagen, wandeldagen, balkon bewegen, e.d.

«

Rookvrije sportomgeving (bijvoorbeeld bij Rood Wit Veldhoven en s.v. Marvilde)

«

Bijeenkomsten georganiseerd met Team:Fit (informatiebijeenkomsten over rookvrije
omgevingen)

«

Aangesloten bij de landelijke beweging 'Eén tegen Eenzaamheid'

Het onderwerp schuldenproblematiek is geen thema binnen het lokaal preventieakkoord.
6

Laadpalen NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur) er wordt verwezen naar het uitgangspunt
aantal oplaadpunten moet groeien in overeenstemming met groei aantal elektrische auto's De
meetindicator (blz 58) is het aantal laadpalen maar hoe is te zien dat dit in verhouding staat met de
groei van het aantal elektrische auto's?
De groei van het aantal elektrische auto's en het aantal laadpalen is gebaseerd op diverse
uiteenlopende data en niet zozeer op groei van het aantal elektrische auto's. Verwachting
periode 2021-2022: totaal aanwezig openbare laadpalen 100 st, verwachting periode 2023-2024:
totaal aanwezig openbare laadpalen 175 st.

7

Het doel 100 kg restafval in 2025 gesteld in het Uitvoeringsprogramma afval (we zaten in 2020 op
138,5 kg per inwoner) Hoe zit het tot nog toe in het lopende jaar (gezien Coronaopruimwoede)?
Welk effect heeft invoering statiegeld gehad op de samenstelling van de PMD zak? En daarmee een
effect op het recyclebare deel, de kosten/ opbrengsten en eventueel op de keuze voor/ na
scheiding?
Er zijn nog geen exacte gegevens beschikbaar.

8

Geen vraag maar opmerking: Onder het kopje duurzame energie wordt wat verwarrend over
genomen (verleden tijd)besluiten in de toekomst (dec 2021) gesproken.
Terechte opmerking. De begroting wordt eerder vastgesteld. Aan de andere kant betreft het de
begroting over 2022 en wordt de transitievisie warmte waar het hier over gaat in (december)
2021 vastgesteld.

2.1.8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing blz 63

9

blz. 65 Doelstellingen punt 5. Als Meetindicator telt het aantal. Nieuw gebouwde woningen (BAG)

10

Wordt hiervan het aantal woningen wat niet meer onder de sociale huur grenzen valt door
verkoop, huurliberalisatie en huurstijgingen afgetrokken? En waar is de streefwaarde voor
middenhuur en -koop als indicator te vinden?

(290Zo incl de 22 % soc.

huur)

In het beleid is dat nu nog niet opgenomen, maar in de afspraken met de woningcorporaties
wordt deze doorkijk wel gemaakt. Een streefwaarde voor middenhuur en -koop is op dit
moment niet in de woonvisie en de begroting opgenomen.
11

blz 65 doelstelling 8 gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens stijgt met 92,87 naar
722,04 Dat is

140Za stijging!

De lasten van meerpersoonshuishouden met 54,14 naar 804,70 ( 70Zo).

Waarom zo'n verschil?
Hier is een sprake van een foutieve weergave. In het tabelletje aan de linkerkant staan per abuis
de woonlasten eenpersoonshuishouden voor het belastingjaar 2020 genoemd. Dit is niet correct.
Hier moeten de woonlasten eenpersoonshuishouden voor het belastingjaar 2021 staan.
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De woonlasten eenpersoonshuishouden voor het belastingjaar 2021 bedraagt
C 677,97. Met dit gegeven bedraagt de stijging 6,50z6.
2.2.5 Bedrijfsvoering
12

blz 101

............"en leidt er toe dat we bepaalde taken niet kunnen uitvoeren" Welke dan concreet niet ?
Dit betreft taken die vooral als ambitie omschreven kunnen worden. Denk daarbij aan het
verbeteren van onze dienstverlening, meer omgevingsgericht werken, het versterken van de
regionale positie van de gemeente Veldhoven in de diverse regionale gremia, de uitwerking van
een integraal/breed duurzaamheidsbeleid etc.

0.1.8
13

Grondbeleid

blz 111

blz 113 betreffende de grondprijzen. Waarvoor dient de opslag van C 20.000 op de kavels voor Nul
op de Meter woningen? Je zou juist denken dat het goedkoper moet zijn omdat er geen
gasleidingen aangelegd hoeven te worden.
Het betreft hier niet een opslag van C 20.000 op de grondprijs maar een opslag van C 20.000 op
de maximale Vrij Op Naam prijs van de Nul-Op-de-Meter woning.
Met het voorbeeld van de gasleiding zou inderdaad de indruk kunnen ontstaan dat het
goedkoper is. Helaas is de praktijk anders. Een Nul-Op-de-Meter woning is aanzienlijk duurder
dan een standaardwoning. Een Nul-Op-de-Meter woning moet minder energie gebruiken door
isolatie {driedubbel glas, extra dak- en muurisolatie) en qua verbruik voordelige apparaten
(energie zuinige apparaten zijn over het algemeen duurder), zelf energie opwekken door
bijvoorbeeld zonnepanelen en/of zonnecollectoren, warmte hergebruiken door een dure
warmtewisselaar en de warmte vaak ook nog diep in de grond opslaan voor wanneer het nodig is
in de winter. Die zaken opgeteld maakt een Nul-Op-de-Meter woning een stuk duurder. Vandaar
de opslag in de Vrij Op Naam prijs.

14

een algemene vraag over grondexploitatie: bij alle terreinen staat iets over exploitatie en
winstneming. Vb Habraken exploitatie 5 ton positief en winstneming 4,5 miljoen. Verkoopprijs (Aankoopprijs + rente over de tijd dat de gemeente de grond in bezit heeft * de kosten voor het
bouwrijp maken) s winst zou ik zeggen . Hoe zit dat nu precies? Waarom zit die 5 ton niet gewoon
bij de winst geteld? Wat reken je onder exploitatie wat kennelijk niet onder winst valt en
omgekeerd?
Uw redenering over de opbouw van winst klopt. En voor het totale resultaat mag de 5 ton
inderdaad gewoon bij de winstneming van 4,5 miljoen opgeteld worden. Toch is er een klein
wettelijk verschil tussen het eindresultaat en de winstnemingen. De gemeente moet er zo over
rapporteren. Een winstneming is tussentijds en verplicht om te nemen. Het eindresultaat is niet
tussentijds, maar op het einde van de looptijd van de grondexploitatie.

PvdA
1.2.2 Nieuw beleid en bijstellingen op bestaand beleid
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1.

Vraag over biz. 3: Vraag over biz. 3: Het amendement restauratie Jozeftoren staat op 0 euro
begroting tot en met 2025. Betekent dit dat het amendement zijn waarde heeft verloren?
Het amendement is budgettair neutraal uitgevoerd. We hebben een bijdrage van C 85.000
beschikbaar gesteld en die is gedekt uit de algemene vrije reserve. Daarmee heeft het voor 0 euro
invloed op ons exploitatiesaldo.

Deel 2 Beleidsbegroting

2.1 Programmaplan

blz 13

2.1.0 Bestuur en ondersteuning

blz 13

2.1.0 Evaluatie tiideliike kaders. Wanneer vindt de evaluatie hiervan plaats?
De evaluatie vindt in het eerste kwartaal van 2022 plaats.
2.1.2 Verkeer, vervoer en waterstaat

blz 27

H2.1.2 (verkeer, vervoer en waterstaat) - doelstelling 5 ( Eindhoven Airport) blz. 28.
2.

Wat is de inzet van Veldhoven in het

Luchthaven Eindhoven Airport Overleg.

Gaat het hier ook om

concrete beleidspunten, bijvoorbeeld het aantal vluchten of de hoeveelheid (toename/afname) van
klachten uit Veldhoven?
Veldhoven neemt deel aan het Luchthaven Eindhoven Overleg en vertegenwoordigt hier ambtelijk
(samen met Eersel) de randgemeenten. Bestuurlijk wordt Veldhoven namens de randgemeenten
vertegenwoordigd door Best en Eersel. Veldhoven neemt tevens ambtelijk deel aan de
werkgroepen over 'klachten en meldingen' en 'meerwaarde voor de regio'. De overige
werkgroepen zijn verdeeld over de randgemeenten. Er vindt regelmatig afstemming plaats, zowel
ambtelijk als bestuurlijk.
Het gaat in de werkgroepen over concrete beleidspunten, maar niet over het aantal vluchten. In
het advies van Van Geel is gekozen om niet meer te sturen op aantallen, maar op beperking van
geluid. Daar worden concrete afspraken over gemaakt die vanaf 2023 een plek krijgen in het
nieuwe luchthavenbesluit. Ook bij klachten gaat het niet alleen over het aantal, maar meer over
de aanleiding van de klacht en hoe de hinder vervolgens beperkt kan worden. Denk daarbij aan
het optimaliseren van routes, het tijdig en goed informeren over mogelijke afwijkingen etc. Het
aantal klachten wordt bijgehouden. Daarbij nemen de klachten uit Veldhoven geen prominente
plek in.
2.1.5 Sport, cultuur en recreatie

blz 39

H2.1.5 (sport, cultuur en recreatie) - doelstelling 1 (groenonderhoud en zwerfafval), blz. 41.
3.

De gemeente werkt met verschillende partners samen om zwerfafval tegen te gaan. In de begroting
zien wij geen aandacht om daarvoor prullenbakken in te zetten. Welk beleid is er met betrekking
tot de plaatsing in de openbare ruimte? Hoe heeft het aantal zich ontwikkeld en Is de inzet effectief
gebleken?
Door bezuinigingen hebben we vanaf 2017 prullenbakken verwijderd. We plaatsen prullenbakken
in centra en op plekken waar veel mensen bij elkaar komen zoals kinderboerderij, bushaltes,
speelterreinen. Vanaf 2020 is het aantal vrijwilligers die zwerfafval opruimen sterk toegenomen (
eind 2020 130 vrijwilligers, nu ruim 170 vrijwilligers), die effectief en met grote betrokkenheid
zwerfvuil opruimen.

2.1.6 Sociaal Domein

blz 45

2.1.6 (extra middelen voor ieugdhulp), pag. 45
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4.

Is al duidelijk of de extra incidentele uitkering van C 1,3 miljard (voor Veldhoven in 2022 C 2,8
miljoen) ook structureel is?
De verdeling van C 1,3 miljard voor het jaar 2022 ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg
zijn opgenomen in deze begroting. Een nieuw kabinet zal een besluit moeten nemen over de
structurele financiën. Voor de járen 2023 tot en met 2025 hebben het Rijk, de VNG en het
Interprovinciaal Overleg (IPO) afgesproken dat de gemeenten de bedragen als stelpost mogen
opnemen in de begroting. Vanuit behoedzaamheid en in het licht van de afspraken dat
gemeenten ook zelf kostenbesparende maatregelen kunnen nemen, geldt hiervoor een maximum
van 75'^ van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling zouden krijgen. Wij hebben dit
maximum van lSaA opgenomen in deze begroting voor 2023 tot en met 2025.
En welke bijbehorende maatregelen of activiteiten pakt de gemeente Veldhoven in 2022 op met
deze extra middelen voor jeugdhulp de gemeente Veldhoven:
Dit zijn geen structurele maar incidentele middelen. Deze middelen worden o.a. ingezet voor het
opvangen van:
*

de indexering van de jeugdhulptarieven;

«

de extra kosten voor de nieuwe Producten en Dienstencatalogus, met daarin een aantal
nieuwe producten en verzwaring van producten waardoor een hoger tarief noodzakelijk

•s;
*

de verhoging van de tarieven voor de jeugdbescherming en de jeugdreclassering.

Sociaal Domein, pag. 46 Werken Armen
5.

Weet de gemeente hoeveel personen of gezinnen onder dit begrip (werken, maar onvoldoende
inkomenļvallen? Worden zij actief benaderd. Dan wel: is er een andere oplossing als dat niet kan
vanwege privacy wetgeving?
De gemeente heeft geen zicht op hoeveel werkende inwoners in Veldhoven in armoede leven. Dit
kan nergens worden geregistreerd. We kunnen deze inwoners dan ook niet benaderen. We
kunnen ze enkel bereiken via onze openbare communicatiekanalen (weekblad, website, social
media en via partners.

Sociaal Domein, pag 46 Werk en inkomen.
6.

De participatiewet verandert. De verordening vraagt dan ook om aanpassing. Is te concretiseren hoe
de gemeente werkgevers ondersteunt en verleidt om meer mensen met een uitkering een baan te
bieden?
In de gemeente Veldhoven is een werkmakelaar actief. Deze medewerker bezoekt werkgevers en
bespreekt de mogelijkheden voor werkgevers om een inwoner met de afstand tot de
arbeidsmarkt in dienst te nemen. Vaak is het geven van informatie en advies hierover al
voldoende om werkgevers over de streep te trekken om deze inwoners een kans te geven.
Daarnaast zijn er natuurlijk financiële instrumenten zoals loonkostensubsidies en premies.

Sociaal Domein, pag 46 Wet inburgering
7.

Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Er worden meer vergunninghouders
verwacht. Hoe kan de gemeenten behalve via het inburgeringsplan meer vergunninghouders
ondersteunen?
Het inburgeringsplan is een integraal plan op alle leefgebieden. Samen met onze partners kan een
vergunninghouder op al deze leefgebieden ondersteuning krijgen. Denk aan de maatschappelijke
begeleiding van Vluchtelingenwerk, vrijwilligerswerk via Cordaad en ondersteuning naar werk via
onze eigen klantmanagers of het Participatiebedrijf bij Ergon.

2.1.6 Sociaal Domein. Beschermd wonen, pag. 47
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8.

De gelden hiervoor krijgt Veldhoven per 2023 rechtstreeks van het rijk. Inzetten op preventieve
gezondheid gaat verder dan behandeling van psychische of lichamelijke klachten. Het is daarmee
een essentieel uitgangspunt voor de komende periode. Hoe presenteer je dit aan de zorgvragers.
Zijn er al concrete ideeën hoe, bestuurlijk en logistiek, met deze uit daging om te gaan? Als er al
plannen zijn horen we dat graag.
De middelen die Veldhoven vanaf 2023 krijgt, zijn bedoeld voor nieuwe cliënten die een vorm van
Beschermd Wonen (onder de Wmo) nodig hebben. Samen met de 15 regiogemeenten maken we
afspraken hoe we de middelen (die elke gemeente krijgt) zo goed mogelijk in kunnen zetten om
cliënten die deze zware vorm van Wmo-zorg nodig hebben, de juiste zorg te kunnen blijven
bieden. In het Regioplan Doordecentralisatie Beschermd Wonen, dat in december 2020 is
vastgesteld in de 15 betrokken regiogemeenten, is geschetst hoe we dat in onze regio vorm willen
geven. Nadere uitwerking van die plannen vindt plaats in de Regiovisie 2023-2026, die naar
verwachting in het eerste kwartaal van 2022 aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. Hierin
komt ook de wijze aan de orde, waarop er lokaal aan preventie en nazorg vormgegeven kan
worden. De 15 regiogemeenten gaan de komende járen die ambities uitwerken in concrete
voorstellen. De betrokken gemeenteraden zijn/worden in regionale bijeenkomsten geïnformeerd
over de aanpak en plannen.

Sociaal Domein, pag 51 doelstelling 6 jeugdhulp
9.

Zijn er behalve app en online versie om de wachttijden jeugdhulp te monitoren meer instrumenten
in te zetten om die verkorten?
Op dit moment zijn de beschikbaarheidstool in de vorm van een app en website nog de enige
instrumenten. Landelijk wordt er momenteel vanuit het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd
(OZJ) gewerkt aan meer instrumenten. Vanuit de regio 'Een 10 voor de jeugd' is er nauwe
betrokkenheid bij het OZJ voor de ontwikkeling van meer instrumenten om de wachttijden
jeugdhulp te monitoren en om verdere sturingsmogelijkheden te ontwikkelen voor het verkorten
van de wachttijden.

10. Is er al iets te zeggen over de resultaten van de activiteiten die in 2021 zijn ingezet?
Voor het doel 'monitoren en sturen op wachttijd' is dit jaar de beschikbaarheidstool aangekocht
die per 1 januari 2022 operationeel zal zijn en wordt ingevuld door alle gecontracteerde
jeugdhulpaanbieders.
Voor het doel 'matched care in plaats van stepped care' is er in partnership met de
gecontracteerde jeugdhulpaanbieders binnen segment 1 (hoog complexe jeugdhulp) een
regionaal matchingsteam opgezet die per 1 november zal proefdraaien met bestaande casuïstiek
en per 1 januari 2022 volledig operationeel zal zijn. Hier zal een passend en integraal aanbod
worden afgestemd per hulpvraag.
Voor het doel 'een afname van het aantal jongeren met (specialistische) jeugdhulp' kan worden
gemeld dat er een afname zichtbaar is bij de jeugdhulpaanbieders met een zwaarder
jeugdhulpaanbod. Ook wordt er ingezet op de versterking van het voorliggend veld door het CJG
weer meer zichtbaar en bekend te maken binnen Veldhoven.

2.2 Paragrafen

blz 69

2.2.1 Lokale heffingen

blz 71

2.2.1 Lokale heffingen. 14. Kwiitscheldingsbeleid 11. Voor een gemiddeld gezin stijgen de woonlasten volgend jaar met C 54,14. Dit komt deels door de
jaarlijkse

50Zo extra verhoging van

het OZB-tarief.

12. Is het inzichtelijk te maken wat dit doet met mensen die het financieel al moeilijk hebben,
bijvoorbeeld kijkend naar de effecten van het kwijtscheldingbeleid? En heeft u een beeld van
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hoeveel Veldhovenaren daarvoor in aanmerking komen en hoe zij geattendeerd worden op de
mogelijkheden.
De gemeente Veldhoven maakt gebruik van automatische kwijtschelding, van de
gemeentebelasting. Via een bestandskoppeling ontvangen mensen met een laag inkomen
geautomatiseerd kwijtschelding van hun aanslag gemeentebelastingen. Voor het belastingjaar
2021 zijn er 357 aanslagen verstuurd met geautomatiseerde kwijtschelding. Burgers die geen
geautomatiseerde kwijtschelding hebben gekregen, kunnen dit verzoek via een formulier
indienen bij de gemeente. Inwoners worden hierop geattendeerd via communicatie kanalen
(website, weekblad, social media) en partners.
Nu komt het zelden voor dat een inwoner met een eigen woning in aanmerking komt voor
kwijtschelding (waaronder ook de OZB). Een inwoner komt hiervoor in aanmerking als de
hypotheek net zo hoog of hoger is dan de waarde van het huis. Er mag dus geen sprake zijn van
overwaarde, dat wordt namelijk gezien als eigen vermogen.

D66
Inleiding
1.

blz 1

Er wordt gesproken van een benodigde extra formatie van 50 FTE. In de begroting is rekening
gehouden met 23 FTE structureel om de wettelijke taken uit te kunnen voeren. Welke
bovenwettelijke taken komen met deze begroting (verder) in het gedrang?
Dit betreft taken die vooral als ambitie omschreven kunnen worden. Denk daarbij aan het
verbeteren van onze dienstverlening, meer omgevingsgericht werken, het versterken van de
regionale positie van de gemeente Veldhoven in de diverse regionale gremia, de uitwerking van
een integraal/breed duurzaamheidsbeleid etc.

2.

"Het college heeft samen met andere partners geïnvesteerd in goede bereikbaarheid", wie zijn de
andere partners?

Veldhoven werkt met verschillende partners aan een goede bereikbaarheid.
Zo is er in 2019 een 'maatregelenpakket' vastgesteld met diverse partijen: Rijk, provincie,
gemeente Eindhoven, Rijkswaterstaat en ASML.
Dit pakket bestaat uit lokale en regionale projecten om de bereikbaarheid van Bedrijventerrein De
Run ter verbeteren.
Enkele projecten die hieronder vallen zijn: Kempenbaan West en Kempenbaan Oost.
3.

Wat zijn de gevolgen van de enorme impact van de Coronacrisis? Het gaat hier om concrete cijfers
van de impact tot nu toe en de verwachte impact voor het komend jaar.
De gevolgen van de impact van Coronacrisis zien we op verschillende beleidsterreinen terug. Denk
bijvoorbeeld aan sociale aspecten, economische aspecten en veiligheidsaspecten. Die gevolgen
laten zich lastig in cijfers vertalen, maar we mogen ervan uitgaan dat de impact op alle
Nederlanders groot is. Veldhoven verschilt daarin niet van de rest van Nederland.
De impact voor het komend jaar in onbekend en mede afhankelijk van de manier waarop de
rijkssteun zich ontwikkelt.

4.

Het college stelt dat veel ambities zijn gerealiseerd. Uit de voorbeelden blijkt dat de ambities van
het college zich beperken tot het leveren van inspanning. Er is hard gewerkt binnen het sociaal
domein, geïnvesteerd in goede bereikbaarheid en gewerkt aan een aantrekkelijk CityCentrum.
Welke concrete resultaten heeft dit opgeleverd?
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Over het behalen van onze resultaten rapporteren wij in de P&C producten (Begroting,
bestuursrapportages en jaarrekening).
Kengetallen
5.

blz 8

Het aantal jonggeborenen neemt flink toe. Wat is daarvan het effect op het IHP?
Het aantal geboortes in de gemeente is meegewogen in de leerlingenprognoses die door een
extern bureau worden opgesteld. Deze prognoses monitoren wij. Het IHP (Integraal
Huisvestingsplan Onderwijs) is vastgesteld voor een periode van 16 jaar. Indien de
leerlingenprognoses hiertoe aanleiding geven of indien er andere relevante ontwikkelingen zijn,
zal het IHP tussentijds worden geactualiseerd.

6.

Wat is de reden van het fors afgenomen aantal leerlingen op het VO in Veldhoven? Wat betekent dit
voor het Sondervick College?
De oorzaak van deze leerlingendaling is tweeledig. Ten eerste is er regionaal is er sprake van een
leerlingendaling. De verwachte leerlingendaling in het voortgezet onderwijs bedraagt voor het
Sondervick College, Were Di (Valkenswaard) en het Rythovius College (Eersel) gemiddeld 130zé in 5
jaar (periode 2019-2025). Vanwege de doorzettende leerlingendaling zal de komende járen door
deze scholen bezuinigd moeten worden. Hierbij bestaat het risico dat er een verschraling van het
onderwijsaanbod ontstaat. De drie scholen zijn daarom - met een subsidie van de Rijksoverheid een samenwerking aangegaan met als doel om:
«

een regionaal dekkend aanbod en goed onderwijskwaliteit te kunnen waarborgen

«

de kosten te verminderen

«

de kwetsbaarheid van de scholen te beperken.

Hiertoe zijn door bovengenoemde scholen een regiovisie, een activiteitenplan en een
meerjarenbegroting leerlingendaling VO De Kempen opgesteld. Naast de regionale
leerlingendaling neemt het percentage Veldhovense leerlingen dat kiest voor het Sondervick
College de laatste járen af. Het Sondervick College heeft een aantal acties ondernomen met het
doel deze trend te doorbreken.
7.

Wat is de reden dat het aantal gewijzigde totaal aantal raadszetels vanaf 2022 niet werd
opgenomen?
In verband met de verkiezingen in 2022 en dat hierdoor de samenstelling nog niet bekend is, zijn
deze aantallen niet ingevuld. Vanaf de verkiezingen 2022 voor de gemeenteraad zal het aantal
raadsleden stijgen van 27 naar 29.

2.1.0 Bestuur en ondersteuning
8.

blz 13

Pagina 16: VPB
Het in programma 0.9 genoemde bedrag van -422, m.a.w. een bate, betreffende de
vennootschapsbelasting wordt niet gespecificeerd in de toelichting Actualisatie VPB 2022-2025. Hoe
moet deze bate gelezen worden?
In 2022 wordt fiscaal verlies geleden. Een gedeelte van dit verlies kunnen we verrekenen met
fiscale winsten uit 2021. Vandaar dat in 2022 en negatief bedrag aan vpb is begroot. In 2023 en
2024 zal het resterende verlies uit 2022 verrekend worden met de winsten uit de betreffende
járen. In 2023 en 2024 blijft per saldo wel een positief fiscaal resultaat. De fiscale
verliesverrekening vindt plaats conform geldende fiscale regels.

9.

Wat is het totaal personeelsverloop over de járen 2020 en 2021? Welke maatregelen werden
genomen om het verloop af te remmen?
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Het verloop van ons personeel gedurende de periode 1 januari 2020 t/m 1 oktober 2021 is in
onderstaand overzicht weergegeven:
Aantal
personen
Instroom personeel

54

Doorstroom personeel

18

Uitstroom personeel

59

Dit verloop is herkenbaar als gekeken wordt naar de huidige situatie op de arbeidsmarkt.
10. Hoe kan bij de post lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden de sterke terugval van lasten
worden verklaard?
Het verschil op de lasten van taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden van
C 4,2 miljoen is voornamelijk het gevolg van de op de boekwaarde materiële vaste activa 1 januari
2020 plaatsgevonden correctie van C 3,9 miljoen verkoop gronden in het verleden.
Verantwoording heeft bij de jaarrekening 2020 plaatsgevonden.
11. Hoe definieert u samenspraakregisseurs en wanneer worden zij concreet ingezet? Is dat alleen bij
nieuwbouwprojecten?
Uit een doorsnede van de organisatie zijn ongeveer 10 medewerkers opgeleid om een
samenspraak proces vorm te geven, en een moderator en facilitator-rol op zich te kunnen nemen.
Zij kunnen daarmee collega's ondersteunen en adviseren bij samenspraak over een thema,
beleidsnota, etc. Dit is dus breder dan enkel bij ruimtelijke initiatieven.
Voor ruimtelijke initiatieven (waaronder nieuwbouwprojecten) proberen we het proces al met
kaders vorm te geven, al blijft het in veel gevallen maatwerk. Bij ruimtelijke initiatieven spreken
we ook liever van participatie als voorloper van de formele inspraak.
12. Hoe definieert u "duidelijke taal"? Welk onderwijskundig niveau wordt nagestreefd, bijv. NT2 of BI?
Duidelijke taal is taalgebruik dat zoveel mogelijk mensen kunnen begrijpen. Het streven is niveau
BI waar dat kan.
13. Hoe definieert u de tekstuele verbetering van de terugkoppelingen (zie vorige vraag)?
In de terugkoppelingen op meldingen gebruiken we begrijpelijke taal.
14. Waarop wordt het streefpercentage van 25‘?6 gebaseerd?
Dit percentage is in het verleden door uw raad vastgesteld en is nog steeds van toepassing.
15. Hoe wordt er gestuurd op verhoging van de klanttevredenheid? En hoe wordt de input van inwoners
hierbij gebruikt?
We gebruiken de feedback van inwoners (klantmonitor). Dit is een continu proces.
16. Meer gangbare methodieken voor online dienstverlening zijn IMet Promotor Score en Customer
Effort Score. Is het college hier bekend mee en zo ja waarom worden deze niet gebruikt?
Dit is geen technische vraag over de Begroting 2022.
17. Wat is er gedaan om de response rate voor de klanttevredenheid te verhogen?
Dit is geen technische vraag over de Begroting 2022.
18. Is de norm van een 6,5 voor online dienstverlening uitsluitend gebaseerd op de ervaringen uit het
verleden of ook op ambities voor de toekomst? En welke dan?
Het rapportcijfer 6,5 is als streven bedoeld bij de start van deze raadsperiode.
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19. Wanneer zijn alle issues met de Digitoegankelijkheid zoals vermeld in de toegankelijkheidsverklaring
van de website opgelost?
Dit is geen technische vraag over de Begroting 2022.
20. Hoe presteert Veldhoven met haar digitale dienstverlening ten opzichte van andere gemeenten?
Welke initiatieven lopen er en welke worden ontplooid om de digitale dienstverlening te
verbeteren?
Dit is geen technische vraag over de Begroting 2022.
21. Welke kansen voor digitalisering van de dienstverlening worden nog niet benut en wat is ervoor
nodig om die alsnog te benutten?
Dit is geen technische vraag over de Begroting 2022.
22. Welke verbeteringen in de rapportage van het informatiebeheer kunnen gerealiseerd worden voor
de gevraagde formatie-uitbreiding? Wordt daarmee volledig voldaan aan de eisen waarop het IBT
toetst?
De uitbreiding is noodzakelijk om het informatiebeheer zo te verbeteren dat het tenminste aan de
eisen voldoet en de rapportage daarover zo te verbeteren dat die ook voldoet aan de eisen van
hetIBT.
23. Wordt voldaan aan de normen voor informatiebeveiliging? (BIO)
Dit is geen technische vraag over de Begroting 2022.
24. Afgelopen járen zijn meerdere gemeentes slachtoffer geworden van hacks, ransomware en
datalekken. Welke maatregelen heeft het college hiertegen genomen?
Dit is geen technische vraag over de Begroting 2022.

2.1.1 Veiligheid

blz 21

25. Pagina 22: Wat zijn de aantallen in Veldhoven als het gaat om mensenhandel en prostitutie?
Veldhoven heeft geen vergunde prostitutiebedrijven. Wel is de kans groot dat illegale prostitutie
ook hier plaatsvindt. In Oost Brabant waren er in 2017 750 meldingen van gedwongen prostitutie
(cijfers voor de corona zijn representatief). Statistisch zou er sprake kunnen zijn van 28
slachtoffers van illegale prostitutie in Veldhoven. Veldhoven gaat vanaf 2021 zelf controles
uitvoeren op illegale prostitutie. Dit is namelijk een gemeentelijke wettelijke taak geworden. Er
zullen twee toezichthouders worden opgeleid voor deze taak. De controles worden nog wel
ondersteund door het Prostitutie Controle Team. Verder is er een samenwerking met de hele
regio Zuidoost Brabant op het gebied van toezicht op illegale prostitutie. Ook toezichthouders
vanuit bv Helmond of Eindhoven mogen daarmee optreden in Veldhoven. Op deze wijze wordt
voorkomen dat een kwetsbaar meisje of jongen in een buurgemeente te werk wordt gezet. Ten
aanzien van arbeidsuitbuiting zijn afgelopen jaar geen casussen geweest.
26. Pagina 22: Hoe wordt concreet Ínhoud gegeven aan de rol die wij als gemeente denken te hebben
bij het terugdringen van polarisatie en radicalisering. Welke acties ondernemen we, tegen welke
kosten?
Binnen de gemeente is een aandacht functionaris radicalisering en polarisatie aangesteld in het
team veiligheid. Hij heeft een aanjaagfunctie om het thema te agenderen bij zowel interne en
zowel bij externe partners. Ook maakt hij onderdeel uit van het regionale expertise centrum en
zorgt voor een stevig netwerk. Momenteel wordt onderzocht of vanuit rijkssubsidie extra
middelen voor deze taak beschikbaar zijn om dit thema in Veldhoven een extra impuls te geven.
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Ten aanzien van het verzorgen van opleidingen en trainingen voor professionals zijn al subsidies
toegekend aan het regiobureau veiligheid. Hierdoor kunnen professionals uit Veldhoven gratis
trainingen volgen. Verder is er (nog) geen geoormerkt budget rond dit thema.
27. pag. 23 Hoe wordt de zelfredzaamheid van de burger versterkt?
In de uitwerking van de doelstellingen lijkt vooral het huidige beleid gecontinueerd te worden.
Klopt dat? Zo ja, wat zijn de effecten van dit beleid geweest tot nu toe?
Inderdaad, in 2022 wordt er verder ingezet op de zelfredzaamheid van onze inwoners: hen
bewust maken zodat zij alert zijn op verdachte situaties en bijvoorbeeld op de
inbraakbestendigheīd van woningen. Een effect is o.a. dat het aantal woninginbraken
verminderd is. Verder is bewustwording onder inwoners vergroot door o.a. door
buurtpreventie/whatsappgroepen. Daarnaast is de meldingsbereidheid onder inwoners
verhoogt o.a. op fietsendiefstal en verdachte situaties. Voor wat betreft de laatste twee
genoemde thema's wordt extra preventief op ingezet door middel van diverse projectacties.

28. Volgens de BURAP Q2-2021 bleek de coronapandemie sterke invloed te hebben op de high impact
crimes. Hoe is in de doelstellingen rekening gehouden met de nieuwe fase van de pandemie?
In de nieuwe doelstellingen is inderdaad rekening gehouden met de nieuwe fase van de
pandemie. De doelstellingen zijn hier op bijgesteld. Zo wordt extra ingezet op bepaalde
geprioriteerde thema's, doelgroepen en plaatsen. Zo is de verwachting dat de woninginbraken en
(uitgangen)geweld weer gaan toenemen. Daarnaast is de verwachting dat er een afname gaat
plaatsvinden van het aantal personen van huiselijke geweld. Via de bestaande netwerken in
Veldhoven zoals buurtpreventie/whatsappgroepen, horecaondernemers en zorg- en
veiligheidspartners wordt hierop extra geïnvesteerd.

2.1.2 Verkeer, vervoer en waterstaat

blz 27

29. Welke criteria vormen de uitgangspunten bij de genoemde monitoring parkeren CityCentrum?
Aantal geparkeerde bezoekers, parkeeropbrengsten, leegstand per m2, winkelcijfers omzet (t.o.v.
vergelijkbare winkelcentra), aantal betalende klanten, klantentelling, enquêtes onder winkeliers
en bezoekers.
30. Waaruit bestaan de lasten parkeren als vermeld voor 2022-2025: 1026/1028/1036/1041?
Parkeergarage lasten: elektra, belastingen, schoonmaak, beheer en onderhoud, kapitaallasten,
loonkosten (in 2022 totaal C 647.023,-).
Maaiveldlasten: elektra, belastingen, schoonmaak, beheer en onderhoud, kapitaallasten,
loonkosten (in 2022 totaal C 379.251,-).
31. Pagina 28: Is de 31K bestemd voor een persoon die zowel verkeer als openbaar groen gaat doen?
Nee, dit betreft een capaciteitsuitbreiding op beide taakvelden van 1 fte. De kosten van deze
uitbreiding drukken op meerdere programma's.
32. bij doelstelling 2, graag inzage in het verwachte "inzicht in de werkelijke verkeersstromen"
waardoor het reëel is nu al kosten voor voorbereiding te treffen over het mogelijk te nemen besluit
over de aanpak van de verkeerssituatie.
Er zijn afspraken gemaakt dat we na het gereedkomen van Kempenbaan-West een nieuw
onderzoek laten uitzetten (begin 2022). Dit omdat de verkeersstromen mogelijk door de sterk
veranderde wegenstructuur wezenlijk anders zijn geworden.
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2.1.3 Economie

biz 31

33. doelstelling 2.1, mutatie en aanwezigheid aantal bedrijven leidt tot innovatie?
Mutatie en aanwezigheid van bedrijven leidt niet tot innovatie, maar is wel een indicator voor de
vernieuwing op bedrijventerreinen. Beter passende kengetallen zijn niet beschikbaar.
34. pag. 34 capaciteitsuitbreiding EZ, de uitbreiding met 1,0 FTE betreft geen wettelijke taak?
Dat klopt.
35. Algemeen: welke meetbare doelstellingen worden 2022 gerealiseerd?
*

Welke toename in fietsgebruik (of afname autogebruik) wordt gerealiseerd door het stimuleren
van fietsgebruik en hoe wordt dat gemeten?
We hebben beperkt inzicht in welke toename in fietsgebruik wordt gerealiseerd door het
stimuleren van fietsgebruik. Toename van het fietsgebruik ligt ook (deels) aan andere
factoren. (Er zíjn wel cijfers bekend over de modal-split per gemeente. Hier kijken we wel
naar, maar er zit altijd echter een flinke vertraging op).

*

Begrijpen we goed dat in 2022 een definitief besluit genomen wordt over aanpak van de
Kruising Nieuwstraat-Kromstraat. Is dit het enige dat nodig is om in 2022-2023 te starten met de
'mogelijke' uitvoering maatregelen? Zo niet, worden de overige zaken ook gerealiseerd in 2022?
Op basis van de reële verkeersstromen kan bepaald worden of er en welke maatregelen er op
het kruispunt getroffen zouden moeten worden. Hiermee zouden we de start kunnen maken
met de voorbereidingen van eventuele maatregelen. Of de start in 2022 is, hangt af van de
beschikbare capaciteit.

*

Wat is de doelstelling van de openstelling Kempenbaan West en hoe wordt dit gemeten?
Doelstelling van de openstelling van Kempenbaan West is het verbeteren van de
doorstroming, het creëren van een westelijke ontsluiting voor Veldhoven I De RUN. De
verbetering is middels verkeersmodellen inzichtelijk gemaakt en gebaseerd op de huidige
verkeersintensiteit en de verwachte toekomstige toename van verkeer door uitbreidingen op
de industrieterreinen.

*

Welke effecten worden gemonitord rondom betaald parkeren? Wat is het doel ten opzichte van
de leegstand? Wanneer is het huidige beleid succesvol?
Aantal geparkeerde bezoekers, parkeeropbrengsten, leegstand per m2, winkelcijfers omzet
(t.o.v. vergelijkbare winkelcentra), aantal betalende klanten, klantentelling, enquêtes onder
winkeliers en bezoekers.

*

Welke meetbare resultaten worden gerealiseerd rondom Eindhoven Airport?
Er is een overlegplatform opgericht, waarin betrokkenen (ind. omwonenden) gelijkwaardig
met elkaar werken aan de aanbevelingen van Pieter van Geel. Verder worden afspraken
gemaakt over het beperken van geluidbelasting die hun beslag krijgen in een nieuw
luchthavenbesluit voor 2023. Het aantal geplande vluchten na 23 uur is gereduceerd tot nul.

«

Wat doen we met de inzichten in ziekenhuisopnamen etc.? Welke cijfers worden 2022
gerealiseerd?
Niet alleen het aantal geregistreerde verkeersongevallen wordt jaarlijks gemonitord. Er wordt,
voor zover de gegevens van een ongeval ingevuld zijn, dieper geanalyseerd. Bijvoorbeeld
welke afloop een ongeval had, hoeveel mensen erbij betrokken waren en met welke leeftijd,
waar en wanneer een ongeval heeft plaatsgevonden. Aan de hand daarvan kan gekeken
worden of eventueel verder onderzoek en/of maatregelen nodig zijn. Dat kan op een
bepaalde locatie leiden tot een voorlichtingsactie voor een bepaalde doelgroep. Welke cijfers
in 2022 worden gerealiseerd, is niet bekend. Het streven is naar nul verkeersslachtoffers. Dus
bij voorkeur zo weinig mogelijk ongevallen in 2022.
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36. Hoe wordt de aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen geoperationaliseerd? Idem voor de
bruisendheid en toekomstbestendigheid van het Citycentrum?
Voor zowel de bedrijventerreinen als voor het Citycentrum wordt actief met stakeholders gewerkt
aan een gezamenlijk toekomstbeeld. Voor de gemeente ligt de focus hierbij op het creëren van
mogelijkheden voor ondernemers, functiemenging, het verbinden met de maatschappelijke
opgaven, de inrichting van de openbare ruimte en het faciliteren van bereikbaarheid. Voor beide
gebieden geldt dat dit geconcretiseerd moet worden in nieuwe plannen/visies.
37. pagina 32: Wat wordt precies gemeten met het aantal gevestigde bedrijven per 1.000 inwoners?
Wat zegt dit, rekening houdend met verschillen in bedrijfsgrootte? Wat is de scope voor het meten
van de functiemenging? Heel Veldhoven? Wat zegt dat rekening houdend met functiescheiding
binnen de gemeente? Wat zijn de doelstellingen bij deze indicatoren? Hoe draagt het bij aan
voldoende arbeid? Waar wordt opgestuurd als het aantal gevestigde bedrijven per 1.000 inwoners
de norm overschrijdt? (En wat is die norm?)
Deze indicatoren geven een beeld van de economische structuur en de werkgelegenheid in
Veldhoven t.o.v. het gemiddelde in Nederland. Het is geen norm of doelstelling maar wordt
gebruikt als benchmark. De indicator aantal vestigingen per 1000 inwoners, gecombineerd met de
indicator aantal banen per 1000 inwoners laat zien dat Veldhoven minder bedrijven heeft per
1000 inwoners dan het landelijke gemiddelde (117,9 in Veldhoven t.o.v. 135,2 landelijk in 2020).
Echter dit kleinere aantal vestigingen zorgt wel voor veel meer werkgelegenheid dan het landelijk
gemiddelde. ( 1265,6 banen per 1000 inwoners t.o.v. van landelijk 795, 9 banen per 1000
inwoners in 2020) In Veldhoven hebben we dus meer banen dan inwoners. De indicator
functiemenging geeft de verhouding wonen en banen weer en varieert tussen 0 (alleen wonen) en
100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. In Veldhoven is
het cijfer functiemenging 64,6. Veldhoven is daarmee een gemeente met relatief veel
werkgelegenheid, (meer banen dan woningen), (bron waarstaatjegemeente)
38. Doelstelling 1: Welk onderzoek is gedaan naar het ondernemersimago? Wat waren daaruit de
voornaamste ontwikkelpunten? In welke mate dragen de nu beschreven acties bij aan het verhogen
van het ondernemersimago?
Het onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente heeft onderzoek gedaan op vier pijlers:
«

de tevredenheid van de ondernemers uit de eigen gemeente.

*

het imago van Veldhoven bij ondernemers uit andere gemeenten

*

de gemeentelijke communicatie en beleid met betrekking tot het MKB

»

prijs-kwaliteitsverhouding, investeert de gemeente voldoende in voorzieningen voor
ondernemers.

Verbeterpunten zoals aangegeven in het rapport:
«

Afstemming/ contact en overleg met ondernemers

*

Klantgerichtheid

*

Begrip voor ondernemers

*

Vergunningverlening

39. Doelstelling 3 Welke meetbare acceptatiecriteria hanteert u voor de visie en kaders voor het
Citycentrum?
De vraag wordt niet begrepen.
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2.1.5 Sport, cultuur en recreatie

blz 39

40. Pagina 40: Er wordt gesproken over uitbreiding van beweegtuinen. Er zijn dus blijkbaar al
beweegapparaten geplaatst. Wat zijn de gebruikscijfers van de reeds geplaatste beweegapparaten
in de openbare ruimte?
Cijfers over het gebruik zijn niet bekend. Deze beweegapparaten staan in de openbare ruimte, en
kunnen dus ongeorganiseerd gebruikt worden. Momenteel is er wel een sportdeelname
onderzoek onder de inwoners van Veldhoven uitgezet, dit geeft meer inzicht in het bewegen van
ongeorganiseerde sporters.
41. Pagina 40: Welke drie acties worden bedoeld bij groenonderhoud en biodiversiteit?
Deze acties staan beschreven bij doelstelling 1.
42. pag 42.Doelstelling 5, in hoeverre maakt de Kunstroute Het Groene Lint deel uit van een regionaal
project en welk gedeelte wordt vanuit MRE/SGE gefinancierd?
Kunstroute het Groene Lint maakt deel uit van het Kunstroutenetwerk van het SGE. Brainport
(SGE) draagt C 250.000 bij aan deze kunstroute. (daarnaast zijn er ook nog bijdragen van Stimulus,
ASML en Stichting Het Groene Lint samen goed voor C 246.000).
2.1.7 Volksgezondheid en milieu

blz 57

43. Pagina 59: Gaat de evaluatie van het laadbeleid en de visie-ontwikkeling op het laadbeleid
plaatsvinden alvorens de contractonderhandelingen met Vattenfall starten en zo ja wanneer in 2022
vindt dit alles plaats?
Nee, de evaluatie en visie- ontwikkeling vindt niet plaats 'alvorens de contractonderhandelingen
met Vattenfall." Het contract met Vattenfall loopt t/m 2024 inclusief verlengingen. (Voor Brabant
dient Vattenfall 1200 laadpalen (2400 laadpunten) te plaatsen in de periode t/m 2024).
In 2022 wordt wel het laadbeleid geëvalueerd en een nieuwe visie ontwikkeld.
44. Pagina 61: graag een concrete onderbouwing van de noodzaak van de 0,58 fte uitbreiding personele
capaciteit. Anders dan 'verbinding brengen' en 'pilots uitvoeren' dus.
We staan voor grote opgaven op het gebied van volksgezondheid en zorg. Preventie en
verbetering van gezondheid, alsmede het zo lang mogelijk thuis wonen, moeten vanuit een brede
benadering worden opgepakt. Zo zijn er door het Rijk voor de komende periode nieuwe
speerpunten meegegeven, zoals: gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving;
gezondheidsachterstanden verkleinen en vitaal ouder worden. Ter uitvoering van de nog vast te
stellen nota lokaal gezondheidsbeleid zullen we een nadere invulling en concretisering geven in de
vorm van specifieke activiteiten en projecten.

2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing blz 63
45. Pagina 64: worden de prestatieafspraken met de corporaties behaald?
Verschillende afspraken hebben vertraging opgelopen, als gevolg van gebrek aan capaciteit aan
gemeentezijde. Dit betreft vooral de beleidsafspraken en procesafspraken.
46. Pagina 67: Hoe gaat de extra FTE op volkshuisvesting inzetten op het afdwingen van huur- en
koopwoningen in het lagere segment. En hoe verhoudt zich het tekort aan FTE's tot de aanvulling in
de vorm van de reeds toegekende 5FTE's voor de woningbouwversnelling?
De fte's voor de woningbouwversnelling betreffen inzet op andere disciplines dan
volkshuisvesting in projecten. De fte op volkshuisvesting is bedoelt om er voor te zorgen dat er
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steeds tijdig passend beleid (lokaal en regionaal) gemaakt kan worden (en in projecten op de
uitvoering van dat beleid gestuurd kan worden).
2.2.1 Lokale heffingen

blz 71

47. hondenbelasting, hoe ziet de verantwoording kostendekkendheid er feitelijk uit?
Overzicht kostendekkendheid hondenbelasting ziet er als volgt uit:
Bijlage III Hondenbelasting

2022
250706

Onderhoud voorz. uitlaten honden

434399 Ov. niet duurzame goed. en dnst

30101 Tot. gebied a /uitv.

C

55.587,00

250706

Onderhoud voorz. uitlaten honden

434399 Ov. niet duurzame goed. en dnst

30102 Tot. gebied b /uitv.

C

35.884,00

250706

Onderhoud voorz. uitlaten honden

434399 Ov. niet duurzame goed. en dnst

30103 Tot. gebied c /uitv.

C

38.204,00

250706

Onderhoud voorz. uitlaten honden

434399 Ov. niet duurzame goed. en dnst

30104 Tot. veldhoven /uitv.

C

4.023,00

250706

Onderhoud voorz. uitlaten honden

434399 Ov. niet duurzame goed. en dnst

30105 Tot. gebied d /uitv.

C

8.723,00

250706

Onderhoud voorz. uitlaten honden

462225 Loonkosten BenR

C

16.357,00

250707

Controle voorz. uitlaten honden

462216 Loonkosten MenO

C

47.177,00

Hondenbelasting
Hondenbelasting

434399 Ov. niet duurzame goed. en dnst
462211 Loonkosten AenO

206400
1206400
206400

Hondenbelasting

210210

Omgevingsv. Handh. 8i - toezicht/

30104 Tot. veldhoven /uitv.

462212 Loonkosten FB
434399 Ov. niet duurzame goed. en dnst

39198 Opvang zwervende dieren

C

5.979,00

C

9.387,00

C

11.593,00

C

63.614,00

Apv ft. bijz. wetten
Overheadkn (zie tabblad overhead)

206400

Hondenbelasting

C

65.472,00

Totale lasten

C

362.000,00

C

362.000,00

Totale baten

c 362.000,00

840200 Bel. op inkomen van gezinnen

Kostendekkendheid:

100,00^

48. op pagina 72 staan de OZB-tarieven 2022. De percentages 2022 zijn lager dan de percentages tarief
2021. Zijn deze verwisseld?
Nee, deze zijn niet verwisseld. Door de extreme stijging van verkoopcijfers op de huizenmarkt
gaan ook de WOZ-waarden flink stijgen. De tariefbepaling is afhankelijk van deze (gestegen) WOZwaarden. Daarom kan met een lager percentage toch de gewenste opbrengst bereikt worden.

2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen

blz 91

49. Pagina 92: kunt u voorbeelden geven van gebieden in Veldhoven die vallen onder kwaliteitsniveau
A, kwaliteitsniveau B en kwaliteitsniveau C.
Standaard is B, in de centra is het A en buitengebied (en parken) is C.
2.2.4 Financiering

blz 95

50. Waarom wordt het verloop Vaste schulden naar Vlottende schulden van 2024 naar 2025 niet vanuit
herfinanciering opgevangen?
Het is nog moeilijk aan te geven of dit een langdurige financieringsbehoefte betreft. Naarmate
2025 dichterbij komt kan dit uiteraard altijd nog bijgesteld worden.
2.2.5 Bedrijfsvoering

blz 101

51. Pagina 101: waar is de uitgebreide analyse vindbaar waar aan gerefereerd wordt onder het kopje
'personeel', 'bijstellingen'?
De fte's die niet in de begroting zijn opgenomen maar wel onderdeel uitmaken van de uitgebreide
analyse betreffen ambities en zijn een momentopname geweest. Uit een nadere verdieping, waar
momenteel de term routekaart voor wordt gebruikt, moet blijken hoe we hier mee om willen
gaan en welke alternatieven verkent kunnen worden. Daarbij is een nader te ontwikkelen visie
een belangrijk hulpmiddel. In de bijlage vind u een overzicht van het aantal benodigde fte per
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programma zoals deze in de begroting 2022 zijn opgevoerd, (zie 2. Bijlage bij technische vraag D66
pag. 101 Begroting 2022)
52. Pagina 104 geeft de bedrijfsvoeringskosten. De huisvestings en facilitaire kosten nemen structureel
met C 3 ton toe. Kan dit verbijzonderd worden?
De verwerking van de nieuwe CAO in het uurtarief van de Ergon resulteert in een bijstelling van
C30 k in 2022. De ophogen van de voorziening voor het onderhoud van het gemeentehuis zoals
toegelicht op pagina 39 van de begroting resulteert in een bijstelling van C 139 k in 2022. De
overige kosten betreffen geen stijging maar worden verklaard doordat deze huisvestingskosten in
de begroting 2021 onterecht buiten de bedrijfsvoeringskosten zijn gelaten.
2.2.7 Grondbeleid

blz 111

53. Pagina 116: Hoeveel mensen maken gebruik van de starterslening en is dit conform ramingen?
In 2020 11 startersleningen. In 2021 (tot nu toe) 17 startersleningen. In de raming is uitgegaan van
C2.000.000 over 4 jaar. Met een maximale lening van C35.000 is dat 14 leningen per jaar.
54. kan een erfpachtconstructie deel uitmaken van een BGE?
In de vastgestelde kadernota grondbeleid 2017 is de mogelijkheid gemaakt om van de gemeente
grond te kopen in een erfpachtconstructie. Dit kan echter niet in een bouwgrondexploitatie (BGE)
omdat de looptijd van een BGE maar 10 jaar is. De looptijd van een erfpachtconstructie is veel
langer. Daarnaast is er een landelijke trend dat steeds meer gemeentes stoppen met
erfpachtconstructies. De reden daarvoor is dat de korting op de investeringskosten bij een
erfpachtconstructie relatief klein is en leidt tot extra jaarlijkse lasten. Het heeft daardoor relatief
weinig nut.

3.2.8 Resultaat

blz 128

55. Moeten de plussen en minnen niet als volgt worden weergegeven?
Het overzicht kan ook als onderstaande weergave opgenomen worden. Maar wij hebben er voor
gekozen (net als voorgaande járen) om de omschrijving (baten en lasten) leidend te laten zijn en
totalen een min-teken geven indien deze nadelig is.
3.8.2 Resultaat
Begroting
par.
3.2.2

2022
Totaal Lasten per programma
Totaal baten

-125.085
56.938

geraamd saldo
3.2.3

alg. dekkingsmiddelen

3.2.4

overhead

3.2.5

Vennootschap belasting

3.2.6

onvoorzien

-68.147
82.473
-11.554
422
-142
71.199

saldo ex voorzieningen
3.2.7.

Stortingen in reserves uit exploitatie
bijdragen uit reserves aan exploitatie

3.052
-3.832
______ 1.008
-2.824

Resultaat
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3.3.5 Stand en verloop van de reserves

blz 140

56. Is risicoreserve benoemde risico's juist weergegeven? Vergelijk met de paragraaf
weerstandsvermogen.
In het overzicht met het verloop van de reserves heeft de reserve benoemde risico's tot en met
2025 hetzelfde bedrag, namelijk C 8,5 mln.
Uit de risicoparagraaf blijkt dat deze reserve omlaag kan, naar C 4,4 mln. Deze verlaging is in deze
begroting niet doorgevoerd. Dit wordt namelijk in 2 stappen gedaan.
De eerste stap is het raadsbesluit over de begroting 2022. Als de raad deze begroting vaststelt,
staat de risico inventarisatie ook vast en daarmee de hoogte van de benodigde
weerstandscapaciteit van C 4,4 mln.
De tweede stap is het afromen van de reserve benoemde risico's in de 3' bestuursrapportage.
De begroting is namelijk een moment om de risico's in beeld te brengen zoals de risico's op dat
moment (in dit geval dus juli 2021) zijn. Als de reserve benoemde risico's dan ook in de begroting
wordt aangepast, is dit (pas) effectief vanaf 1 januari 2022. Met het doorvoeren van de
aanpassing in de 3e bestuursrapportage is de hoogte van de reserve benoemde risico's in 2021 al
actueel.

BurgerPartij Veldhoven
Deel 2 Beleidsbegroting

2.1 Programmaplan
2.1.0 Bestuur en ondersteuning
Blz. 14, 15, 17,18 S 19
1.

Woonlasten: In het COELO is Veldhoven in 2021 van plaats 46 naar plaats 68 gegaan in vergelijking
met 2020. In 2 jaartijd worden de woonlasten ruim C100 hoger. Met een extra verhoging van nog
7,2% op de woonlasten in 2022, blijven we dan nog steeds binnen de 25^* gemeente met de laagste
woonlasten?
Dat is nu nog niet te zeggen, omdat de tarieven van andere gemeenten nog niet bekend zijn.

2.

Toegankelijkheid van informatie: Er wordt gestreefd naar een cijfer van 6,5 voor de
klanttevredenheid in de website omdat bezoekers eerder reageren als ze iets niet kunnen vinden.
Wat wordt er gedaan met deze input? Wordt de website aangepast op basis hiervan? Als ze iets niet
kunnen vinden, betekent dit ook dat het niet duidelijk op de website staat...
Het beheer van de website is een continu proces. We verbeteren voortdurend structuur en
teksten aan de hand van feedback van inwoners (klantmonitor).

3.

Doordat burgers steeds meer "mondiger" worden... Moet niet juist door het invoegen van de
samenspraak processen voorkomen dat het aantal bezwaren naar boven gaat?
Het mondiger worden van de burger is in de programmabegroting beschreven in de context van
de WOB-verzoeken.
De stelling met betrekking tot samenspraak en aantal bezwaren kunnen wij niet plaatsen.
Wellicht is er verwarring over de terminologie.

4.

Er wordt hier een toename genoemd van informele bezwaren. Wat zijn enkele voorbeelden
hiervan?
Er is inderdaad een toename van informeel bezwaar bij de WOZ-bezwaren, informeel bezwaar
tegen de WOZ-waarde. Doordat we als gemeente afgelopen jaar meer hebben gecommuniceerd
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over informeel bezwaar maken en dit digitaal toegankelijk hebben gemaakt, is hier door de burger
in 2021 beduidend meer gebruik van gemaakt.
5.

Er worden verschillende licenties aangeschaft om de processen makkelijker te maken en zodat
inwoners zelfstanding basiszaken kunnen regelen. Moeten deze aanschaven niet resulteren om juist
minder capaciteit i.p.v. 5,83 extra FTE's?
De uitbreiding van 5,83 Fte's heeft geen relatie met de aanschaf van licenties. De uitbreiding van
de 5,83 fte's zijn de totale uitbreiding op programma 0 op het gebied van uitvoering geven van
wettelijke taken juridische zaken, forse stijging van bezwaarschriften, toename meldingen
servicedesk, toename baliebezoeken door stijging aantal inwoners en informatiebeheer.
Aanschaf licenties zijn nodig om aan de wettelijke taken te kunnen blijven voldoen op het gebied
van Basis registratie Kadaster en aansluiting op het Nieuw Handelsregister (NHR), aan te sluiten
bij een webapplicatie voor kostendekkendheid leges en uitbreiding dienstverlening aan onze
burgers via E-diensten.

6.

ICľ werkplekken. Waar moeten wij hier aan denken? Extra capaciteit? Extra ICT middelen? En
waarom wordt het al structureel geraamd als de gevolgen nog niet bekend zijn?
Mede door corona zal ook in de toekomst een hybride manier van werk de norm zijn. Enkele
voorbeelden hiervan zijn: De huidige werkplekken op kantoor zijn niet geschikt voor het bijwonen
van een digitaal overleg. De meeste vergaderruimten voorzien niet in faciliteiten die digitaal
overleg mogelijk maken.

2.1.1 Veiligheid
Blz. 23
7.

Woninginbraken: Er wordt een absoluut aantal genoemd van 94. Wordt er hier bedoeld inbraken of
slachtoffers daarvan? En met de aantal 2,1 per 1000 inwoners, wordt er hier rekening mee
gehouden dat er per inbraak in woningen meerdere personen hier slachtoffers van zijn? Gemiddeld
zijn er 2,27 inwoners per huis.
Het genoemde aantal 94 is het feitelijk aantal inbraken. Er zijn bij de gemeente geen cijfers
bekend van het aantal slachtoffers per huis. Dit aantal is mogelijk wel via de aangiftes bekend bij
de politie.

8.

Personen met verward gedrag: Wat is de gemiddelde leeftijd van de personen met verward gedrag?
En wat zijn de meeste voorkomende reden van de incidenten (drugs, alcohol, psychisch...) en 96
hiervan?
De redenen van de incidenten zijn vooral gelinkt aan het psychisch welzijn van de inwoner.
Meer (chronische) aandoeningen is vaak gezien van het psychisch welzijn van de inwoner en de
middelenafhankelijkheid die een rol speelt. De gemiddelde leeftijd is rond de 40 jaar. Echter, is de
noodzaak er om met een gedegen registratiesysteem te gaan werken waar we alle aanmeldingen
in kunnen verwerken en de juiste cijfers c.q. percentages uit te kunnen halen.

2.1.2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Blz. 28
9.

Verkeersongevallen: Zijn de cijfers van 2020 bekend? Wordt er hier rekening mee gehouden dat
veel ongevallen onder de radar blijven?
De geregistreerde ongevalscijfers van 2020 zijn inmiddels bekend:
Ongevallen: 152, gewonden 29, doden 0.
Het klopt dat een beperkt deel van het aantal ongevallen geregistreerd wordt. Hoe ernstiger de
afloop van het ongeval is, hoe hoger de registratiegraad. Het is lastig rekening te houden met deze
mindere registratie (onderregistratie).
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10. Kruising Nieuwstraat-Kromstraat: Wat zijn de signalen van de buurt hierover? Is de
verkeersveiligheid verbeterd of verslechterd?
Er zijn op dit moment geen nieuwe signalen bekend. Er zijn ook geen verdere signalen binnen
gekomen, naar aanleiding van de aanleg van Kempenbaan West.
11. Personele capaciteit: Hoeveel FTE's (gedeelte) wordt er hier bedoeld? Of wordt er hier externe
inhuur bedoeld?
Dit betreft een capaciteitsuitbreiding op de taakvelden openbaar groen/ openbaar gebied en
mobiliteit en verkeer van elk 1 fte. De kosten van deze uitbreiding drukken op meerdere
programma's.
2.1.3 Economie
Blz. 31, 32, 34
12. Ondernemersimago: Is 7 de waardering waar Veldhoven nastreeft of het cijfer wat we in 2021 of
2020 hadden gekregen?
Veldhoven streeft naar een 7. De waardering van het ondernemersklimaat was in 2018 6,7 en in
20217,3 volgens het rapport MKB-vriendelijkste gemeente
13. Bedrijventerreinen De Run: Op welke manier kan het ROW en/of SGE ingezet worden om hiermee te
helpen?
Het ROW kan bijdragen aan een haalbaarheidsonderzoek voor eventuele verplaatsing van een
bedrijf (juiste bedrijf op juiste plek). En kan bijdragen aan het financieren van bijvoorbeeld
innovatie en verduurzaming van een bedrijf. Het bedrijvenloket 9voorl van het SGE kan daarnaast
bemiddelen in het vinden van de juiste plek voor een bedrijf in de regio.
14. Habraken als circulair bedrijventerrein. In 2020 waren vooralsnog geen circulaire bedrijven in
Habraken gevestigd, is dit veranderd?
Er zijn in 2021 geen circulaire bedrijven gevestigd op Habraken. Met de
programmeringsafspraken heeft de regio in oktober 2021 goedkeuring gegeven om 10 ha te
ontwikkelen met het stempel circulair. Daarvoor wordt nu het bestemminsplan voorbereid. Pas
daarna kan grond worden uitgegeven.
15. Bij doelstelling 2 staat er dat een beleidskader Habraken circulair in de maak is. Refereert dit naar de
business-case waarvoor er C50.000 gereserveerd waren in de begroting voor 2021? Zo ja, is dit al
afgerond? Wanneer worden de bevindingen met de raad gedeeld?
In de nieuwe programmering die onlangs door de raad is vastgesteld is opgenomen dat 10 ha
circulair bedrijventerrein onder voorwaarden (beleidskader, haalbaarheid dmv businesscases en
bestemmingsplan) mag worden ontwikkeld en uitgegeven. Het beleidskader is gereed. Dit moet
nog uitgewerkt worden in businesscases. Het gereserveerde bedrag is bedoeld voor zowel het
opstellen van het beleidskader als voor de uitwerking van de businesscases. In het 4e kwartaal
gaat gestart worden met de businesscases en deze zal worden afgerond in Q2 2022.
16. Voor de capaciteitsuitbreiding van 1 FTE, staat C111.000 vast in de begroting. Klopt dit bedrag?
Het genoemde bedrag van de uitbreiding a C lllk betreft lfte uitbreiding op EZ. Maar hier landen
ook de kosten die doorberekend zijn voor de functies Technisch specialist Verkeer en mobiliteit,
openbaar groen I openbaar gebied.
2.1.4 Onderwijs
Blz. 36, 37, 38
17. BBV voorgeschreven doelen: Zijn de voorlopige cijfers van 2021/2020 bekend van punt 4, 5 en 6.
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Nee, de voorlopige cijfers 2020/2021 zijn op dit moment nog niet beschikbaar. De cijfers van
absoluut- en wettelijk verzuim maken onderdeel uit van het regionaal jaarverslag leerplicht dat in
het voorjaar van 2022 wordt verwacht. De VSV-cijfers worden verstrekt via DUO en verwachten
we tevens in het voorjaar van 2022.
18. Zijn er cijfers bekend over de aantal inwoners met een taalachterstand?
3*34 van de Veldhovense bevolking is echt laaggeletterd (ong. 1400 mensen). In Nederland ligt dat
percentage op 12*34. De groep mensen die minder-taalvaardig en minder-vaardig met de computer
zijn, is groter
Die 3*34 is onder te verdelen in de volgende doelgroepen (met percentages)
a.

Nederlandse werkenden 50+ met gezin: Veldhoven 190z4 (ong. 260), Nederland 14*34

b.

Nederlandse niet-actieven 50+ met gezin: Veldhoven 12*34 (ong. 160), Nederland 10*34

c.

Nederlandse werkenden 30-50 jaar: Veldhoven 10*34 (ong. 140), Nederland 8*34

d.

Oudere Nederlandse singles (50+): Veldhoven 10*34 (ong. 135), Nederland 9%

e.

Jongeren (30-) zonder partner of kinderen: Veldhoven 11 Vo (ong. 150), Nederland 11*34

f.

Migranten 30+ met partner en/of kinderen: Veldhoven 24*34 (ong. 330), Nederland 31*34

g.

Divers: Veldhoven 15*34 (ong. 205), Nederland 16%.

19. Op welk manier worden inwoners geholpen om beter te worden met taal en computer? Worden er
cursussen online of fysiek georganiseerd?
Het DigiTaalhuis en de partners daarvan (zoals bibliotheek en Seniorweb) organiseren zowel
online als fysieke activiteiten, zoals taalcafés, klik-en-tikcursussen, inloopuren, ondersteuning bij
gebruik van computer etc. Het STER-college (onderdeel van SUMMA) biedt (fysieke) formele
cursussen bedoeld om iemands taalniveau op een hoger niveau te krijgen. Deze cursussen zijn
bedoeld voor mensen met een Nederlandse en niet-Nederlandse achtergrond en worden
bekostigd vanuit de WEB-middelen (rijksmiddelen die door Centrumgemeente Eindhoven worden
ontvangen en ingezet ten behoeve van de regio).Ook andere (particuliere) partijen bieden
trainingen en cursussen. (Vrijwillige) medewerkers van het DigiTaalhuis Veldhoven kunnen samen
met een inwoner of verwijzer zoeken naar de juiste cursus, training of activiteit.
20. Aanvullend krediet brede school Zilverackers wordt kosten neutraal verhuurd: Waarom staat er 0 bij
huurinkomsten kinderopvang brede school Zilverackers voor 2023? Moet dit niet +11 zijn?
De oplevering van de Brede School Zilverackers staat het laatste kwartaal van 2023 gepland. Er
wordt pas rekening gehouden met huurinkomsten vanaf 1 januari 2024.

2.1.5 Sport, cultuur en recreatie
Blz. 39, 40, 41, 42, 44
21. Groenonderhoud en zwerfafval: Naast het leggen van 10.000 m2 groen/gazon aan welke 3 extra
acties moeten we denken? Of zijn deze de acties die beschreven staan bij doelstelling 1?
Deze acties zijn beschreven bij doelstelling 1.
22. 22. "Uitbreiding" beweegtuinen: Op blz. 40 wordt er gesproken over uitbreiding, maar op blz. 42
staat dat de eerste locaties in 2022 worden ingericht. Zijn de beweegtuinen er al of niet? En zo ja,
waar?
Vanuit het uitvoeringsprogramma Veldhoven Beweegt is in 2020 een beweegtuin aangelegd bij de
"Bijentuin" in de Berkt. Verder is er ook een beweegtuin bij Merefelt. Momenteel zijn er
gesprekken gaande met diverse organisaties om nog een beweegtuin te realiseren.
23. 23. Op deze programma staat er een bedrag van C7.000 geraamd voor de komende 4 jaar.
Waarvoor wordt dit gebruikt? Externe huur?
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Nee, dit betreft een deel van de doorberekening van kosten voor de functies Technisch specialist
Verkeer en mobiliteit, openbaar groen t openbaar gebied.
24. 24. Bij bijstellingen bestaand en nieuw beleid staat een bedrag van C109.000 voor vervangen van
sportmaterialen en een bedrag van C156.000 voor de vervanging van voertuigen in 2025. Beide
bedragen staan tussen (). Waarom staan ze niet gewoon in de begroting tabel onder 2025?
De genoemde bedragen zijn de investeringsbedragen die nodig zijn. Deze komen op de balans en
niet rechtstreeks in de exploitatie. Onder de jaartallen (2025) van de begroting worden de
exploitatielasten weergegeven. In 2026 (jaar na ingebruikname) start de afschrijving en dan
zouden in de tabel onder 2026 de kapitaallasten staan.

2.1.6 Sociaal Domein
Blz. 48, 49, 50, 51
25. Schulddienstverlening: Zijn de voorlopige cijfer van 2021 of anders de cijfers van 2020 bekend voor
de volgende punten?:
- budgetcoaching en budgetbeheer
- beroep op bewindvoering
- geslaagde schuldregelingen
- gemiddelde schuld
- meldingen inwoners met schuld
In 2020 ging het om:
-

Budgetcoaching: 17 cliënten

-

Budgetbeheer: 48 cliënten

-

Beroep op bewindvoering: 284 cliënten

-

Saneringskrediet (schuldregeling): 28 cliënten

-

Schuldbemiddeling (schuldregeling): 24 cliënten

-

Gemiddelde schuld: C 44.749

-

Intakes (meldingen): 52 cliënten

-

Info 8i adviesgesprek (meldingen): 63 cliënten

26. Bij cliëntondersteuning zijn de voorlopige cijfers van 2021 of de cijfers van 2020 bekend?
De resultaten van de tevredenheid over het jaar 2020 zijn inmiddels bekend en zullen medio
oktober met de gemeenteraad worden gedeeld. In juli 2022 zijn de ervaringen over het jaar 2021
bekend.
27. Ook bij cliëntondersteuning staat 15"?*) van de cliënten had graag hulp gehad maar wist niet waar zij
die konden krijgen. Hoe komen jullie aan die 'Jé? Wat is de bron hiervan?
Deze vraag is expliciet gesteld in het cliëntervaringsonderzoeken. De gegeven antwoorden geven
deze informatie.
28. Kwaliteit van leven: Waarom wordt hier de 'Jé van 2019 als die van 2020 bekend is en genoemd
wordt op blz. 51? Is er hier een speciale reden voor?
De uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek over 2020 waren nog niet beschikbaar ten tijde
van het opstellen van de begroting 2022.
29. WMO: Zijn de cijfers de voorlopige cijfers van 2021 of anders de cijfers van 2020 bekend?
Medio oktober 2021 wordt een informatienota met uw raad gedeeld met de resultaten van het
cliëntervaringsonderzoek over 2020. Het cliëntervaringsonderzoek over 2021 wordt uitgevoerd in
2022 en zullen pas medio 2022 beschikbaar zijn.
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30. Jeugdhulp: Wat zijn op dit moment de wachttijden voor Jeugdhulp? Zijn er voorlopige cijfers voor
2021 of anders van 2020 voor punt 3 t/m 6?
We kennen een veelheid aan gecontracteerde jeugdhulpaanbieders met diverse wachttijden voor
verschillende behandelmethoden. Er is dan ook geen eenduidig antwoord te geven op de
wachttijden voor jeugdhulp. Bovendien ligt de verantwoordelijkheid voor het publiceren van de
actuele wachttijden voor jeugdhulp niet bij de gemeente, maar bij de jeugdhulpaanbieders. Zij
hebben de verplichting om maandelijks de wachttijden te publiceren op hun eigen website. Vanaf
2022 gaat overigens gewerkt worden met de beschikbaarheidstool waar alle gecontracteerde
aanbieders maandelijks al hun wachttijden dienen te actualiseren.
Cijfers punt 3 t/6:
3.

Totaal aantal unieke cliënten jeugdhulp op peildatum 31 augustus 2020: 731
Aantal jeugdigen met jeugdhulp op peildatum 31 augustus 2021: 748
Deze aantallen zijn van een momentopname en geven geen compleet beeld over het
hele jaar 2020 en 2021

4.

Aantal jongeren met een delict in 2020
In 2020 waren er 37 jongeren met een verwijzing naar Halt. Daarnaast kregen 15
jongeren in 2020 een jeugdreclasseringsmaatregel. Cijfers over 2021 zijn nog niet
bekend.

5+6

Aantal jeugdigen in jeugdbescherming en jeugdreclassering 2020: 65 gezinnen
2021 (tot 1 oktober 2021): Jeugdbescherming s 68 jeugdigen
2021 (tot 1 oktober 2021): Jeugdreclassering: 18 jeugdigen
Hier lijkt sprake te zijn van een stijging. Echter is dit niet met zekerheid te zeggen
tot en met 2020 de financiering liep op basis van het aantal gezinnen bij
jeugdbescherming en niet op basis van het aantal jeugdigen. Vanaf 2021 loopt de
financiering op basis van het aantal jeugdigen.

31. Inclusieve arbeidsmarkt: Zijn er voorlopige cijfers voor 2021 of anders 2020 voor punt 1 t/m 7?
In de jaarrekening 2020 zijn deze gegevens over het jaar 2020 te vinden. In de Buraps worden
deze indicatoren gemonitord in het algemeen. De voortgang wordt met een stoplichtmodel
weergegeven.
32. Minimabeleid: Zijn er voorlopige cijfers van 2021 of anders 2020 bekend?
In de jaarrekening 2020 zijn deze gegevens over het jaar 2020 te vinden. In de Buraps worden
deze indicatoren gemonitord in het algemeen. De voortgang wordt met een stoplichtmodel
weergegeven.
2.1.7 Volksgezondheid en milieu
Blz. 58, 59
33. Actueel laadpalenbeleid: In totaal hoeveel laadpalen staan er nu in Veldhoven? is er bekend
hoeveel auto's er zijn in Veldhoven en hoeveel elektrisch en/of hybride zijn?
Het aantal laadpalen in openbaar gebied: Woonwijken 62 laadpalen, winkelgebieden 12
laadpalen, industriegebieden 3 laadpalen. In procedure 13 laadpalen. Het aantal (e-)auto's is niet
bekend.
34. Zijn er al recente gegevens over welk

0Zo hernieuwbare energie in

Veldhoven gebruik wordt? Zo ja,

kunnen jullie deze cijfers delen?
Het totale vermogen aan hernieuwbare energie (elektriciteit, warmte-koude opslag, biomassa,
etc.) en aan hernieuwbare elektriciteit bedroeg in 2019 (laatste cijfers Klimaatmonitor) 166 TJ
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respectievelijk 46 TJ. Dit is 4,5'^ respectievelijk 3,60A van het totale energieverbruik. In 2018
bedroeg het percentage 3,50A respectievelijk 2Vo (Bron: Klimaatmonitor). Uit de monitoring van
het aantal zonnepanelen op daken dat wij jaarlijks uit laten voeren blijkt dat dit de laatste járen
behoorlijk stijgt. In 2020 bedroeg het aantal installaties op daken 3.580 stuks (circa 75.500
zonnepanelen) met een vermogen van 20.500 MWh oftewel 63 TJ. Een groei van 50oA
respectievelijk 7SVo ten opzichte van 2019. Deze groei is nog niet verwerkt in de cijfers van de
landelijke Klimaatmonitor.
35. Inwoners helpen om minder elektriciteit en aardgas te gebruiken: Aan welke hulpmiddelen moeten
we denken? Cadeaubonnen? Andere hulpmiddelen?
Het gaat hierbij niet alleen om cadeaubonnen voor kleine energiebesparende maatregelen maar
ook om advies en hulp bij het maken van een plan voor het verduurzamen van de woning of het
nemen van specifieke maatregelen. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van
informatiebijeenkomsten, adviezen van het digitale en fysieke energieloket, het werven en
opleiden van energiecoaches, het maken van straat'/buurtplannen, etc.

2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Blz. 65
36. Op blz. 65 staan de woonlasten vermeld van 2020: C629,17 i.p.v. de woonlasten van 2021: C677,97.
Is hier een reden voor?
Hier is een sprake van een foutieve weergave. In het tabelletje aan de linkerkant staan per abuis
de woonlasten eenpersoonshuishouden voor het belastingjaar 2020 genoemd. Dit is niet correct.
Hier moeten de woonlasten eenpersoonshuishouden voor het belastingjaar 2021 staan.
37. Voor de capaciteitsuitbreiding van 4,5 FTE's, staat C177.000 vast in de begroting. Klopt dit bedrag?
Dit bedrag klopt maar is niet één op één te vertalen op de uitbreiding van 4,5 fte. Dit komt omdat
de doorberekening van kosten van sommige uitbreidingen over meerdere programma's worden
verdeeld.
2.2 Paragrafen
2.2.1 Lokale heffingen
Blz. 71
38. Op blz. 71 staat er dat de WOZ landelijk gemiddeld 9Vo hoger is dan het jaar daarvoor. Moet dit niet
70Zo zijn?
Er zijn meerdere instanties die dit soort marktontwikkelingen onderzoeken, waarbij ieder zijn
eigen gegevens gebruikt. Dit kan leiden tot verschillende uitkomsten.
39. Marktgelden: Worden ook marktgelden opgeheven voor andere standplaatsen zoals bijvoorbeeld
Burgemeester van Hoofflaan? Zo ja, waarom wordt alleen de locatie Meiveld genoemd?
De weekmarkt is alleen op maandag en alleen op het Meiveld. De genoemde marktgelden worden
ook alleen over deze weekmarkt op het Meiveld geheven.
3.3.3 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten
Blz. 133
40. De jaarlijkse terugkerende kosten in 2022 nemen toe C2.500.000 in vergelijking met 2021. In de
begroting is er voor Cl.500.000 geraamd voor uitbreiding personeel capaciteit. Dit betekent dat er
nog Cl.000.000 extra aan kosten is voor bestaande bezetting. Kunnen jullie uitleggen waarvoor dit
extra miljoen is?
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De bijstelling in de begroting voor de uitbreiding van personele capaciteit is 1,8 miljoen in 2022.
De overige C700 k. is het resultaat van bijstellingen op de personeelskosten zoals gerapporteerd in
Burap I en II van dit jaar plus de jaarlijkse indexatie van de loonsom á 1,50A.

Lokaal Liberaal
Deel 1 Algemeen.
1.

Welke aanvullende extra steunmaatregelen heeft het college genomen ?
Zie de Corona effectrapportage 2020 + 2021 en de raadsinformatienota steunmaatregelen om hier
een beeld van te krijgen.

2.

Welke nieuwe taken heeft het rijk de gemeente de laatste 3 járen opgelegd
Er is een veelheid aan nieuwe taken en ambities vanuit de rijksoverheid bij gemeenten
neergelegd. Denk hierbij o.a. aan (taken voortvloeiend uit) de wet inburgering, de omgevingswet,
beschermd wonen, de energietransitie, de gewijzigde wet Gemeentelijke schuldhulpverlening.
Een deel van deze taken is nog niet opgenomen in de begroting, maar is onderdeel van het
vervolgtraject waar momenteel de term routekaart voor wordt gebruikt.

3.

Wij willen graag de analyse van de capaciteitsbehoefte waaruit geconcludeerd moet worden dat 50
extra voltijdsbanen nodig zijn ?
De fte die niet in de begroting zijn opgenomen maar wel onderdeel uitmaken van de uitgebreide
analyse betreffen ambities en zijn een momentopname geweest. Uit een nadere verdieping, waar
momenteel de term routekaart voor wordt gebruikt, moet blijken hoe we hier mee om willen
gaan en welke alternatieven verkent kunnen worden. Daarbij is een nader te ontwikkelen visie
een belangrijk hulpmiddel. In de bijlage vind u een overzicht van het aantal benodigde fte per
programma zoals deze in de begroting 2022 zijn opgevoerd, (zie 3. Bijlage bij technische vraag
Lokaal liberaal analyse capaciteitsbehoefte Begroting 2022)

4.

Nu heeft het college 23 extra voltijdsbanen verwerkt in deze begroting.
Wij willen weten welk totaalbedrag hiermee gemoeid is ?
In 2022 is hier C1.800 k. mee gemoeid.

Deel 2 Beleidsbegroting.
2.1.0 Bestuur en ondersteuning.
5.

Volgens het college stijgt het aantal bezoekers aan de balie mede door stijging van het aantal
inwoners. Wij willen weten met hoeveel bezoekers het baliebezoek de afgelopen 3 jaar jaarlijks is
gestegen ?
Voor de baliebezoeken is de afgelopen járen niet dezelfde registratie aangehouden, waardoor het
lastig is om exacte cijfers te rapporteren. WMO bezoeken zijn bijvoorbeeld vanaf april 2020 niet
meer in ons afsprakensysteem geregistreerd. In 2019 bedroeg de stijging, inclusief WMO, van het
aantal baliebezoeken ruim 560. In 2020 was er, exclusief WMO bezoeken, geen stijging. Dit jaar
stijgen de bezoekersaantallen, exclusief WMO bezoeken, weer met 200.

2.1.2 Verkeer, vervoer en waterstaat.
6.

Waarom is de verbinding Peter Zuidlaan - Julianastraat niet bij Doelstellingen opgenomen ?
Bij de vaststelling van de kadernota worden de doelstellingen bepaald.

2.1.6 Sociaal domein
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7.

Hoeveel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn er de afgelopen 3 jaar per jaar met
ondersteuning van de gemeente bij Veldhovense werkgevers in dienst gekomen ?
Het registreren van gegevens is aan strikte voorwaarden verbonden. Voor de uitvoering van de
participatiewet is het niet noodzakelijk om gegevens van werkgevers vast te leggen. Om deze
reden registreren wij niet bij welke werkgevers iemand in dienst gaat. deze informatie is dan ook
niet te geven.

8.

Hoeveel uitkeringsgerechtigden zijn begeleid naar vrijwilligerswerk ?
Ongeveer 350 mensen met een bijstandsuitkering verrichten vrijwilligerswerk.

9.

Hoeveel mensen staan er op de wachtlijsten bij de gemeentelijke toegang ?
De gemeentelijke toegang kent op het moment van deze vraagstelling 198 mensen die wachten.

2.1.7 Volksgezondheid en milieu.
10. Waarom staat in deze begroting dat we in 2025, 20 ondergrondse containers gaan vervangen voor
luiercontainers ?
Dit is een foute tekst in de begroting. Er worden 20 bestaande ondergrondse containers
vervangen voor nieuwe in verband met einde levensduur. Dit staat los van de aanschaf van
luiercontainers.

2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.
11. Is al nagedacht over hoeveel FTe's na ingang van de Omgevingswet minder nodig zullen zijn ? Met
de invoering van de Omgevingswet is er minder regeldruk en wordt het proces van vergunning
eenvoudig en versneld.
Het is nog niet duidelijk of er minder of juist meer fte's nodig zijn. Minder regeldruk betekent niet
automatisch minder werk. Participatie zal veel meer tijd en aandacht vragen dan nu het geval is.
Duidelijkheid over de consequenties van de Omgevingswet op personeel gebied zullen nader
worden onderzocht en in de loop van 2022 duidelijk worden.
12. Wat hebben de extra 2,5 miljoen euro uitbreiding capaciteit nu in absolute zin aan extra aantal
nieuwe woningen opgeleverd ?
Er is voor de gehele periode van de woningbouwversnelling die loopt van 2020-2024 een bedrag
van C 2.450.000,- begroot. Met als doel om te komen tot gemiddeld 400 opgeleverde woningen
per jaar in plaats van 200 woningen per jaar. Dat betekent 2000 opgeleverde woningen in
genoemde periode van 5 jaar in plaats van 1000 woningen.
13. Hoe worden huurders actief betrokken bij de prestatieafspraken met de woningcorporaties ?
De huurdersbelangenvertegenwoordigingen 'thuis, Woonbedrijf en Wooninc. zijn gelijkwaardig
partners in de totstandkoming en ondertekening van de afspraken.
Bijlagen.
14. Hoeveel extra OZB opbrengst in euro's is er vanwege de forse stijging van de huizenprijzen ?
De OZB opbrengst wordt niet bepaald door de stijging van de huizenprijzen. De OZB-opbrengst
wordt bepaald door de gemeenteraad en met behulp van de WOZ-waarden wordt bepaald hoe
hoog het tarief moet zijn om deze opbrengst te behalen.
15. Kan de berekening van de OZB tarieven op blz. 72 nader worden uitgelegd .
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Dit betreft een complexe berekening. De basis betreft het totaal aan WOZ-waarden uitgesplitst
naar woningen en niet-woningen. Vervolgens wordt er rekening gehouden met de
areaaluitbreiding en marktontwikkeling en de benodigde opbrengst. Dit leidt dan tot het
weergegeven tarief.
16. Hoe zit het met de kinderboerderij de hazenwinkel, wat kost deze per jaar ?
Deze kost C 143.000,- per jaar exclusief overheadkosten.
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Bijlage septembercirculaire 2021
Jaarlijks verschijnen meestal drie circulaires. Mei geeft de vertaling van de
Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota,
december rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af.
De septembercirculaire 2021 is op Prinsjesdag volgens planning verschenen echter de
onderliggende stukken waren niet juist gepresenteerd . De update van de
septembercirculaire 2021 is 27 september j.l. verschenen.
Belangrijkste onderwerpen:
* De accressen vanaf 2022 zijn bijgewerkt op basis van de regels van de huidige
normeringmethodiek. De mutaties ten opzichte van de stand van meicirculaire 2021
zijn als volgt:
- 2022: C 583,3 miljoen
- 2023: C 67,4 miljoen
- 2024: C 16,4 miljoen
- 2025: C 90,6 miljoen
* Een voorschot op de onderschrijding van het BTW-compensatiefonds (BCF) plafond
2021 van C 215,9 miljoen.
* De oploop van de opschalingskorting in het jaar 2022 wordt incidenteel geschrapt.
* De ongetwijfeld omvangrijkste taakmutatie is de incidentele compensatie van C
1.305 miljoen voor de tekorten jeugdzorg voor het jaar 2022. Deze mutatie is reeds
verwerkt in de begroting 2022.
De bijstelling van de septembercirculaire 2021 geeft voor Veldhoven een voordeel
voor 2021 C 837.000 tov Burap II 2021 en voordelen voor 2022 tot en 2025 van
respectievelijk 2022: C 1.674.000, 2023: C 1.217.000, 2024: C 1.245.000 en 2025: C
1.526.000 t.o.v. de begroting 2022.
In onderstaand overzicht is de bijstelling septembercirculaire 2021 opgenomen en
toegelicht.
Bijstelling Septembercirculaire 2021 voor het gemeentefonds
2025
bedragen x Cl.OOO 2021
2022
2023
2024
Stand gemeentefonds na meicirculaire ind verdeling Jeugd 67.557 68.341 67.879 68.348 68.512
Accresontwikkeling septembercirculaire 2021 (2022 t/m 2025)
Voorschot BCF plafond 2021

1.272

Ine. schrappen oploop van de opschalingskorting in 2022

1.457

1.659

-146

-49

-52

587

Compensatie tekorten jeugdzorg 2022
Bijstelling septembercirculaire 2021 ontwikkelinq uitkerinqsbasis

1.423

469
-85
-204

-143

aanpak problematiek jeuqdzorg

110

Corona steunpakket

527

Overige kleine mutaties

-65

-71

-60

-163

-81

837

1.674

1.217

1.245

1.526

Bijstelling septembercirculaire 2021
Stand gemeentefonds na septembercirculaire 2021

114

68.394 70.015 69.096 69.593 70.038

Toelichting:

Accresontwikkelinq 2022-2025
Nederlandse gemeenten ontvangen jaarlijks de algemene uitkering uit het
gemeentefonds en wordt sinds 1995 bepaald door de normeringssystematiek(trap op
trap af), waarbij de fondsen gekoppeld zijn aan de ontwikkeling van de uitgaven van
het Rijk. De jaarlijkse toe- en afname van het gemeentefonds die voortvloeit uit de
koppeling met de rijksuitgaven wordt het accres genoemd. Zoals gemeld in de
meicirculaire 2020 is het accres voor 2020 en 2021 in overleg met de VNG en het IPO
bevroren. De accrestrance 2021 wijzigt om die reden niet. In deze circulaire is een

nieuwe accresraming opgenomen voor het jaar 2022 en verder, berekend conform de
huidige normeringssystematiek. In alle járen zijn de hogere accressen volgens de
circulaire het gevolg van hogere loon- en prijsontwikkeling dan tot nu toe
aangenomen. Ook in de járen na 2022 is het accres opwaarts bijgesteld als gevolg van
uitgaven klimaatmaatregelen, compenseren gedupeerden van de
kinderopvangtoeslag, zorg en de EU-afdrachten.
Voorschot BCF plafond 2021
In de gemeentefonds is een plafond ingesteld voor het BTW compensatiefonds. Als het
plafond overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het gemeentefonds. Bij
realisatie lager dan het plafond komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds.
De werkwijze van het Rijk is om jaarlijks bij de septembercirculaire enkel het huidig
jaar op te nemen in de raming van de algemene uitkering. Voor 2021 is de ruimte
onder het plafond geraamd op C 243,168 miljoen. Het aandeel van de gemeenten
daarin bedraagt C 215,959 miljoen, voor Veldhoven betekent dit C 469.000.
Schrappen oploop opschalinaskorting 2022
Het kabinet heeft besloten de oploop van de opschalingskorting voor gemeenten in het
jaar 2022 incidenteel te schrappen. Dit leidt tot een verhoging van de algemene
uitkering van het gemeentefonds voor Veldhoven van C 587.000.
Compensatie tekorten jeugdzorg 2022
Ongetwijfeld de omvangrijkste taakmutatie in de circulaire: de definitieve verdeling
van C 1.305 miljoen voor het jaar 2022 ter compensatie van de tekorten in de
jeugdzorg. Een nieuw kabinet zal een besluit moeten nemen over de structurele
financiën. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft
op 29 juni jl. de verdeelwijze gepubliceerd van de incidentele middelen. In deze brief
is een indicatie gegeven wat het voor een individuele gemeente kan betekenen en in
deze circulaire is de definitieve verdeling voor 2022 bekendgemaakt. Voor Veldhoven
komt dit uit op C 2,735 miljoen , in de begroting was hiervoor C 2,820 opgenomen ,
vandaar de nadelige bijstelling voor 2022 van C 85.000. Voor de járen 2023 tot en
met 2025 hebben het Rijk, de VNG en het Interprovinciaal Overleg (IPO) afgesproken
dat de gemeenten de bedragen als stelpost mogen opnemen in de begroting. Vanuit
behoedzaamheid en in het licht van de afspraken dat gemeenten ook zelf
kostenbesparende maatregelen kunnen nemen, geldt hiervoor een maximum van 750Zo
van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling zouden krijgen. Dit is als
zodanig in de begroting 2022 opgenomen.
Bijstelling septembercirculaire 2021 ontwikkeling uitkerinasbasis
In de septembercirculaire 2021 zijn de uitkeringsfactoren bijgesteld alsmede hebben
er mutaties plaatsgevonden in de basisgegevens. Hieronder valt o.a. aantal en bedrag
inwoners, leerlingen, uitkeringsgerechtigden en WOZ waarden. Dit is voor Veldhoven
een nadelige bijstelling van C 204.000 in 2021, C 143.000 in 2022, C 146.000 in 2023,
C 49.000 in 2024 en C 52.000 in 2025.
Aanpak problematiek jeugdzorg
In de mei is geld beschikbaar gekomen voor acute problematiek in de jeugdzorg met
als oogmerk om extra inzet en regie te kunnen voeren op het voorkomen en
aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg,
zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Het beschikbare geld is
niet geheel verwerkt in de verdeling van de meicirculaire 2021, waardoor bij deze
circulaire het resterende deel is toegevoegd. Voor Veldhoven is dit C 110.000.

Corona steunpakket
Corona steunpakket septembercirculaire 2021
bedragen x Cl.000

2021

Tijdelijk ondersteuning noodzakelijkkosten (TONK)
Buurt- en dorpshuizen
Locale cultuur
Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden
Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden
Gemeentelijke schulden beleid
Bijzondere bijstand

388
20
119

Totaal steunpakket Corona septembercirculaire 2021

527

2022

7
20
58
29
114
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Technische vragen
Programmabegroting 2022

gemeente Veldhoven
Algemene Beschouwingen 8 en 9 november 2021
Agendapunt 4

Vragen die zijn gesteld door fracties op 6 oktober 2021, worden beantwoord door de ambtelijke organisatie op
uiterlijk vrijdag 15 oktober 2021
Vragen die door fracties later zijn gesteld dan 6 oktober (12.00 uur) worden op een later moment beantwoord.
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VVD
Deel 1 Algemeen
1.2.2 Nieuw beleid en bijstellingen op bestaand beleid
1.

blz 3

ICT-werkplekken 200.000 ieder jaar. Bij hoeveel ambtenaren?

Deel 2 Beleidsbegroting
2.1 Programmaplan

blz 13

2.1.0 Bestuur en ondersteuning

blz 13

WOB, pag 17
2.

Is er enkel naar extra personeel gekeken (1.5 fte) of ook naar digitale oplossingen?
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Pag 18:
3.

Er is sprake van een structurele personele uitbreiding van 23 fte. Dit wordt in de diverse
programma's verder uitgewerkt. Graag zou ik een verzamelstaat ontvangen waarin de personele
uitbreidingen per programma zijn weergeven en daarnaast de incidentele uitbreidingen. Deze
laatste inclusief de termijnen die daarvoor zijn voorzien.

2.1.1 Veiligheid

blz 21

Doelstelling 1, pag 23
4.

High impact crimes Z incidenten - woninginbraken met 10% verminderen? Waarom is er gekozen
voor een vermindering van10% t.o.v. vanhet vorige jaar

inplaats van eenaantal? Stel 2018 is 100,

2019 is 101, 2020 is 99en 2021 is 140,dan is een verlaging van10% afwijkend van de
trend. Waarom percentage en geen getal?
2.1.3 Economie

blz 31

Doelstelling 1, pag 31
5.

Vriendelijkste gemeente, welke plek stonden we in 2021 en welke plek gaan we in 2022 voor?

Doelstelling 2.2
6.

Is er zicht op de vraag naar grond voor circulaire bedrijven?

2.1.5 Sport, cultuur en recreatie

blz 39

Doelstelling 9, pag 41
7.

We lezen dat 55% van de Veldhovenaren niet sport. Hoe zit dit landelijk? Ik zou graag de benchmark
zien.

2.1.6 Sociaal Domein

blz 45

Pag 55:
8.

Woonplaatsbeginsel voogdij 18+ (pag. 55): Het nieuwe woonplaatsbeginsel leidt tot structureel
lagere lasten van 200. Daar tegenover staat een structurele verlaging van het gemeentefonds van
975. Wat is de verklaring van dit verschil

2.1.7 Volksgezondheid en milieu

blz 57

Doelstelling 2, pag 59
9.

Laadpalenbeleid: het laadpalenbeleid dient afgestemd te worden op de ontwikkeling van het aantal
elektrische auto's aldus het programma Volksgezondheid en milieu. Waarom is er niet voor gekozen
om een relatie te leggen met programma 8 en de laadpalen te integreren in lantaarnpalen zoals
recent door de gemeente Arnhem is besloten

Afval, pag 61
10. Waarom zijn de tarieven van de milieu straat verhoogd?
11. Leidt dit beleid niet tot meer illegale dumpingen in het milieu?
2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing blz 63
Doelstelling 7, pag 65
12. WOZ-waarde, wordt die na een hertaxatie geïndexeerd of opnieuw vastgesteld op basis van m2?
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Doelstelling 8, pag 65
13. Woonlasten 2022 C 722,04 bij huidige WOZ of na indexering?
14. Blijven die gelijk na indexering?
8.2 Grondexploitatie
15. Grondexploitatie: Baten 21 mln. - lasten 18 mln. Waarom zo'n kleine

winst?

2.2 Paragrafen

blz 69

2.2.1 Lokale heffingen

blz 71

16. Wat zijn de opgetelde WOZ-waardes voor de totale woningvoorraad?
17. En voor de Niet-woningen voorraad?
2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

blz 85

18. De benodigde weerstandscapaciteit daalt van circa 8000 (rekening 2020) naar circa 4000 (begroting
2022). Wat verklaart dit verschil
2.2.4 Financiering

blz 95

19. Leningenportefeuille Is er dit jaar ook gekeken of leningen kunnen worden omgezet tegen een
lagere rente?
2.2.5 Bedrijfsvoering

blz101

Punt 3 Kosten informatisering & automatisering
20. Welke kosten vallen onder de informatisering & automatiseringskosten?
21. Is dit aanbesteed?
2.2.7 Grondbeleid

blz 111

Pag 116
22. Hoeveel sociale koopwoningen van C 220.000 VON

worden

gebouwd?

GBV
1.2.3 Financieel resumé
1.

blz 5

Bladzijde 5: Bijstellingen a.g.v. kadernota. Waardoor is de bijstelling van -907.000 euro in 2025 aan
de hand van de kadernota te verklaren?

2.

Bladzijde 5: Invloed septembercirculaire. 27 september is de septembercirculaire uitgekomen.
Hierin is de gemeente geïnformeerd over de verdeling van de algemene uitkering, integratieuitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds. In welke mate is het mogelijk
om de impact van de septembercirculaire op de meerjarige uitkering van het gemeentefonds (de
meerjarige saldi) voor de gemeente Veldhoven te weergeven?
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Kengetallen
3.

blz 8

Bladzijde 9: kengetallen fysiek. Hierin zijn de aantallen woningen opgenomen waaruit blijkt dat
volgens de jaarlijkse toenames (309+392+976+599) totaal in 4 jaar 2276 woningen worden
toegevoegd. (Gemiddeld is dit 569 per jaar).
Kunnen deze woningen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden, omdat op pagina 64 sprake is
van 450 op te leveren woningen in 2022 en op pagina 111 in de daarop volgende jaren er sprake
is van 400 woningen (i.p.v. de geplande 200 woningen). Dat is ca. 40% meer.

Deel 2 Beleidsbegroting
2.1 Programmaplan

blz 13

2.1.0 Bestuur en ondersteuning

blz 13

4.

Bladzijde 13 Meetindicatoren:
Kan het kloppen dat het benoemen van maximaal vijf thema's, projecten en/of onderwerpen waar
we de komende jaren samenspraak over plaats moet vinden niet aansluit bij de indicator, of gaat
het hier iedere begroting om 5 thema's? (Indicator is aantal procesvoorstellen die de raad in een
jaar vaststelt).

5.

Bladzijde 13: Beleidsbegroting. Onder de doelstellingen onder 1 is sprake van het benoemen van
maximaal vijf belangrijke thema's/projecten/onderwerpen door de raad waarover de komende
jaren samenspraak met de omgeving plaats moet vinden.
Impliceert dit dat over de niet benoemde thema's/projecten/onderwerpengeen samenspraak
plaats vindt met de omgeving? Of dient dit gelezen te worden in het kader (pagina 14) dat wel
over alle belangrijke zaken samenspraak plaats vindt maar alleen de maximaal 5 benoemde
thema's/projecten/ onderwerpen geëvalueerd worden?

6.

Bladzijde 14: Formatie Z bezetting ^ toelichting Bladzijde 15). De norm is 6,8 Fte per 1000
inwoners. Wij zitten op 7,3%, dus ca 23 Fte boven norm. Het college geeft aan dat we nog 23 tot 50
extra Fte nodig hebben (elders in begroting), waarmee we op ca. 7,8 - 8,3 komen. Waarom
hanteren we niet het gemiddelde van de categorie, namelijk 7,7%?

7.

Bladzijde 16: Takenveldraming programma 1. Bij zowel lasten 0.1 Bestuur als lasten 0.3 Beheer
overige gebouwen en gronden is er een groot verschil waar te nemen tussen enerzijds rekening
2020 en anderzijds begroting 2021 e.v. Waardoor is dit verschil te verklaren?

8.

Bladzijde. 19: Welke actie of acties kan de gemeente nog ondernemen om de stelpost van 75% op
te schalen naar 100%? Dit zou onze onder druk staande begroting kunnen verlichten in de latere
jaren.

2.1.3 Economie
9.

blz 31

Bladzijde 34, verhoging toeristenbelasting.
Er is een verhoging van 50% van de toeristenbelasting voorzien.
Het besluit om de campings en groeps-accommodaties daarvan te ontzien maakt dat daarvoor de
toeristenbelasting voor hotel en B&B overnachtingen in 2 jaar verhoogd wordt met 69%.
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2.1.5 Sport, cultuur en recreatie

blz 39

10. Bladzijde 40: Zwembad. Hoe verloopt de bouw van het zwembad? Is ingebruikname in 2021 nog
haalbaar of moet deze verwachting worden bijgesteld?
2.1.6 Sociaal Domein

blz 45

11. Bladzijde 50: Aantal personen met een bijstandsuitkering? Dit zijn er 22.7 per 1000 inwoners.
Hoeveel van deze inwoners zijn er ongeveer in staat om te werken?
12. Bladzijde 50: Wat wordt verstaan onder reïntegratievoorzieningen en in welke situaties worden die
ingezet voor inwoners onder de 18 jaar?
13. Bladzijde 50 Minimabeleid: Wat is voor wie een minimuminkomen? (alleenstaanden, gezinnen met
of zonder kinderen)
14. Bladzijde 51: Kwaliteit van leven (doelstelling 4). In 2020 ervaart 82% een positief effect op de
kwaliteit van leven (na inzet WMO voorziening). We willen dit de komende jaren op minimaal 75%
houden.
Waar is het percentage van 75% op gebaseerd?
15. Bladzijde 52: Volgens de jaarrekening waren er in 2019 159 jongeren met een delict. In 2020 waren
dat er 298. Doelstelling 6.4 is om dit aantal weer te verlagen.
»

Wat verstaan we precies onder een delict?

»

Wat is de oorzaak van het hoge aantal delicten in 2020.

»

Hoe gaat het tot nu toe in 2021?

2.1.7 Volksgezondheid en milieu

blz 57

16. Bladzijde 57: Laadpalen. Hoeveel van de huidige laadpalen staan in woonwijken en hoeveel staan er
op bedrijventerreinen Z winkelgebied. Is er een indicatie te geven hoe deze verhouding is ten
opzichte van andere gemeenten en het landelijke niveau?
17. Bladzijde 61 - Heeft men in Veldhoven ondergrondse luiercontainers of wil men de bovengrondse
containers vervangen door ondergrondse?
»

Wat verstaan we precies onder luiers (valt daar bijvoorbeeld ook incontinentiemateriaal onder?)

18. Bladzijde 61 Welke energiebesparende maatregelen heeft de gemeente genomen m.b.t. het
gemeentelijk vastgoed?
2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing blz 63
2.2 Paragrafen

blz 69

2.2.1 Lokale heffingen

blz 71

19. Bladzijde 72^De afvalstoffenheffing stijgt met bijna 14%. Deze post gaat uit van kostendekkendheid.
Wat is de reden om op voorhand de lastenvermindering al te laten vervallen?
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20. Bladzijde. 75 :Waarom is de hondenbelasting verhoogd?
2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

blz 85

21. Bladzijde: 86: risico's: Wat houdt 'prijsrisico groenbestekken' in?
22. Bladzijde 88: netto schuldquote. De netto schuldquote neemt in 2025 weer toe van 87% naar 104%.
Volgens waarstaatjegemeente.nl was de gemiddelde schuldquote voor vergelijkbare gemeenten
van de grootte van Veldhoven 48,7% in 2019. Wat zijn de risico's van de relatief hoge schuldquote in
voor de gemeente Veldhoven, ook gegeven het feit dat onze Grondexploitatie in die jaren afneemt
naar 12% en er dus minder extra baten binnenkomen, onze bijna maximale belastingcapaciteit en de
negatieve structurele exploitatieruimte?
23. Bladzijde 88: structurele exploitatieruimte. Wat voor risico's kleven er aan een negatieve
structurele exploitatieruimte, oplopend tot -2% in 2025?. Deze vraag ook in het licht van de
afnemende grondexploitatie en de (al) bijna maximale belastingcapaciteit.

2.2.4 Financiering

blz 95

24. Bladzijde 97, leningenportefeuille:
Aangegeven wordt dat in 2022 nog wordt uitgegaan van een geldlening van 35 miljoen voor de
periode 2022 t/m 2025. Daarlangs zou in 2023 nog een lening van 2,5 miljoen aangetrokken
worden.
Waarom wordt niet uitgegaan van één lening van 37,5 miljoen?
Heeft dit te maken met dat anders de renterisiconorm overschreden wordt?

SENIOREN VELDHOVEN
Deel 1 Algemeen
1.1

Inleiding

blz 1

Het gebruik van diverse omschrijvingen voor taken werkt verwarrend: Worden op dit moment nu wel of
niet alle wettelijke taken uitgevoerd? En indien niet waarom zijn wij dan in overtreding? Graag
ontvangen wij een actueel bezettingsplaatje met daarbij aangegeven eventuele onderbezetting,
werkelijke bezetting en optimale bezetting.
Gesteld wordt onder meer dat ' de kwaliteitseisen aan de lokale overheid zijn sterk toegenomen'. Er is
een sterk groeiende onbalans tussen onze opgaven, ambities en personele capaciteit. Daarom willen we
nu fors investeren in onze ambtelijke capaciteit.
Capaciteitsbehoefte zou 50 zijn om 'huidige taken op huidige manier uit te kunnen blijven voeren'.
Dit vraagt om heroriëntatie en we hebben besloten 23 fte extra op te nemen waarmee we de wettelijke
taken uitvoeren en het serviceniveau laten dalen.
Dat moet het volgend college maar oplossen. We gaan daarom samen met de ambtelijke organisatie
kijken naar alternatieven

wat zouden we niet meer kunnen doen....wat is dan nog echt nodig om de
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service aan onze inwoners op een goed niveau te kunnen handhaven. Ook de capaciteitsbehoefte zal
worden heroverwogen.
1.

Aangenomen dat de ambtelijke organisatie tot nu toe werkt conform het afgesproken nivo is het dan
niet vreemd om 'uit het niets' en kennelijk ' uit eigen waarneming' deze conclusies te trekken?

2.

Zijn hierover intern al eerder signalen afgegeven aan het college?

1.2.3 Financieel resumé
3.

blz 5

Waaruit bestaat in 2025 de technische bijstelling volgens de uitgangspunten Kadernota 2022 ad
907K?

Kengetallen

blz 8

Kengetallen financieel:
4.

Als het eigen vermogen stijgt en de totale lasten nemen af, waarom daalt dan het eigen vermogen
in % totale lasten?

Deel 2 Beleidsbegroting
2.1 Programmaplan

blz 13

2.1.0 Bestuur en ondersteuning

blz 13

Doelstelling 1: Samenspraak:
Doelstelling 5: formatie en tijdelijke bezetting:
5.

Met de huidige bezetting van 7,3 Fte per 1000 inwoners zit Veldhoven al boven het gemiddelde van
de categorie 20-50.000inwoners zijnde 6,8 Fte. En danwil men nog uitbreiden met 23 Fte, dan stijgt
het naar 7,69 per 1000

inwoners(2022). Dit is genoeg voor decategorie 50 tot 100.000 inwoners.

Gaarne dus een onderbouwing voor deze buitensporige groei.
blz 16
6.

Op pagina 16 zien we onder lasten VpB een rijtje te zien: 713 -422 680 1584 925 We kunnen niet
echt een trend ontdekken. Vanwaar die schommelingen?
blz 17
Toelichting:

Actualisatie meerjarig onderhoudsplan:
7.

Gaarne overzicht hiervan op hoofdlijnen.

Capaciteitsbehoefte WOZ:
8.

Graag een verklaring van de toename van de werkdruk door de groei van het aantal objecten met
650 in de afgelopen 4 jaren. Is het te voorzien dat door de woningbouwversnelling per jaar 0,5 fte
extra moet worden aangetrokken om de geautomatiseerde systemen bij te werken?

ICT werkplekken:
9.

Graag de financiële onderbouwing van deze schatting.
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blz 21

2.1.1 Veiligheid

We lezen op pagina 21: Mede ook door corona krijgen inwoners steeds meer te maken met
opeenstapeling van persoonlijke problemen of vragen binnen meerdere leefgebieden zoals psychische
klachten, het zich niet thuis voelen in de samenleving, een verstandelijke beperking of een verslaving.
10. Is die verstandelijke beperking een bijwerking van de vaccinatie?
blz 23
De tabel:
1. High Impact Crimes/incidenten
11 Absolute cijfers en promille getallen kloppen niet met elkaar. Wat is het nu echt? Graag uw
rekenmachine gebruiken).
3. Problematische jeugd(groepen)
Doel: Het aantal incidenten jeugdoverlast met 10% verminderen tov 2020 (2020:298)
Er is echter sprake van een toename van 159 (2019) naar 298 (220)
12 waarom is deze toename met bijn 100% niet gemeld?
13 hoe realistisch is het handhaven van het doel van - 10% nu?
2.1.2 Verkeer, vervoer en waterstaat

blz 27

Doelstelling 2: Kruising Nieuwstraat-Kromstraat:
In het licht van de realisatie van Zilverakkers Z Huysackers/ Kransackerdorp in combinatie met de
verkeersberekeningen in 2020 en 2021 gedaan lijkt de realisatie van de aansluiting A67 niet de grootste
factor van invloed op dit kruispunt.
14 is het mogelijk om de verkeersveiligheid te onderzoeken maar een beslissing als mogelijk uit te
stellen na realisatie van het grootste deel van de geplande woningen in Zilverakkers?
Doelstelling 6: Inzicht in verkeersongevallen:
15 Waarom is het krijgen van dit inzicht (nog steeds) een doelstelling?
16 Vorig jaar is er een motie aangenomen betreffende de Peter-Zuidlaan. Hoe is de stand van zaken?
Doelstelling 4 Parkeren Citycentrum
17 Hoezo herijken betaald parkeren? Wie bepaalt dat dat gedaan wordt?
18 De lasten van Verkeer en Vervoer stijgen met 24% zijnde C 1.271.000,00; gaarne een onderbouwing
hiervoor.
blz 29
Bijstellingen bestaand en nieuw beleid:
Uitbreiding personele capaciteit:
19 Net nu de gedachte is dat de grote plannen en ontwikkelingen achter ons liggen zou uitbreiding
nodig zijn? Een inhoudelijke verklaring is hier op zijn plaats.
2.1.3 Economie
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Doelstelling 3: Citycentrum:
20 Wat zijn de lange termijn plannen van de huidige eigenaren?
Toelichting: Welke " economische capaciteitsvraag " veroorzaakt een behoefte die gedekt moet
worden door een uitbreiding met 1 Fte?
2.1.4 Onderwijs

blz 35

21 De kosten voor Onderwijshuisvesting stijgen met 13% terwijl de kosten voor de bijstellingen van
bestaand en nieuw beleid nagenoeg gelijk blijven; gaarne nadere toelichting.
22 Hoe komen de jongeren en OUDEREN in beeld bij de CJG partners?
23 De onderwerpen 'Participatie aan de samenleving' en 'Woon- en leefomgeving'
De voorzieningen......sommige plekken versterken.
Welke voorzieningen?
24 Derde bulit Jeugdigen meer betrekken bij beleidsontwikkeling en de uitvoering.
In welke leeftijdscategorie zitten deze jeugdigen?
25 Laatste alinea: Hoe bereik je die mensen die dus de taal niet goed kennen en niet computervaardig
zijn?
blz 36
Doelstelling 4 en 5 en 6
26 Hoeveel in absolute getallen en relatieve getallen van de afgelopen 5 jaar?

Aanvullend krediet brede school Zilverenackers
27 Waarom nu achteraf? Het is toch logisch als er een brede school komt dat er ook meteen
kinderopvang geregeld wordt?
2.1.5 Sport, cultuur en recreatie

blz 39

Doelstellingen:
2.

Veldhoven beweegt:

28 Worden op pagina 40, Veldhoven Beweegt, ook uitbreiding beweegapparaten voor doelgroep
60+ meegenomen?
5.

Cultuur verbindt Veldhoven:

We planten het landschapskunstwerk Het Groene Lint in en we bereiden plaatsing van kunstwerken
voor.
29

De gedachte was dat dit in 2021 l gerealiseerd zou zijn. Hoe groot is de achterstand op de
planning werkelijk en wat is hiervan de reden. Als dit Corona gerelateerd is, verzoek dan aan
te geven welke aspecten dit dat in het bijzonder betreft

30 Er volgt nog een onderzoek naar een volwaardige bibliotheekvoorziening terwijl de korting op de
subsidie al wordt ingetrokken; waarom wordt niet eerst afgewacht wat de resultaten zijn van dit
onderzoek?
Toelichting:
Prijsstijging onderhoudsbudget geïntegreerd groenonderhoud van 200K:
31 welk percentage vertegenwoordigt dit bedrag van het totale onderhoudsbudget
geïntegreerd groenonderhoud?
32 En welke onderdelen van het onderhoud zijn bijzonder gestegen en wat is het aandeel hiervan in de
geraamde toename van het budget? Wat is het totaal onderhoudsbudget voor groen?
33 De zogenaamde 'scherpe inschrijving' is kennelijk onvoldoende vooraf in relatie gebracht tot het
uiteindelijke resultaat in de openbare ruimte. Waaraan is dit te wijten en wat zijn de waarborgen die
in de nieuwe ondershandse aanbestedingsronde zijn opgenomen om dit te voorkomen?
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NB: het groenonderhoud is toch pas in 2021 voor 4 jaar aanbesteed?

2.1.6 Sociaal Domein

blz 45

Toelichting: graag een verdere onderbouwing ven de gevraagde 7 Fte uitbreiding.
Woonplaatsbeginsel:
34 Om hoeveel jongeren gaat het in Veldhoven; het negatieve gevolg van 775K is wel erg veel?
2.1.7 Volksgezondheid en milieu

blz 57

Doelstelling 3: Verminderen restafval:
35 Wordt de burger wel blij met een extra gft afvalbakje?
Taakveldraming:
36 waarom zijn begraafplaatsen en crematoria niet kostendekkend? Wil gemeente premies
overlijdensverzekeringen laag houden?
37 Vorige algemene beschouwingen is de motie hemelwaterafvoer aangenomen. Heeft wethouder al
contact gehad met Waterschap; zijn er al regelingen in uitwerking of is de motie in de onderste la
beland?
2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing blz 63
Woningbouw:.......In het Verstedelijkingsakkoord zit een opgave voor Veldhoven. Onder meer door de
doorontwikkeling van het City Centrum en De Run ontstaan in Veldhoven nieuwe woonmilieus.
38 Vraag: De bron van deze tekst is????? Ambitiedocument?????
Is dit HET voorbeeld van transparantie?
Er wordt op feestjes en verjaardagen gezegd dat de passage al door een Amerikaanse investeerder is
gekocht en dat hier woningen komen.........
39

Hoe zinvol is een nog uit te voeren studie naar de toekomst van 't City als kennelijk de
mogelijkheden voor doorontwikkeling al zijn onderzocht door derden en hierop al actie is
ondernomen?

40 Welke afspraken zijn al gemaakt of welke medewerking is in het vooruitzicht gesteld?
Doelstellingen:
ad. 3.: Aangezien de prestatieafspraken meetindicatoren zijn voor het beoordelen van de doelen en
activiteiten van de Woningcorporaties hadden wij graag inzicht gekregen in specifieke afspraken die
gemaakt zijn in dezen.
blz 65
Ad. 5.: Woningbouwprogramma:
streefwaarde sociale huur op basis van woonvisie 2016: 22%
41 Graag toevoegen dat het hier gaat om een blijvende situatie. Dus niet starten met 5 jaar sociale huur
en dan mogelijk verkopen oid.
42 Ad. 6.: Graag ontvangen wij de woningbouwplanning die jaarlijks in kaart gebracht wordt en die
recht doet aan de stijging van het percentage ouderen in de demografische druk.
blz 67
Toelichting:
Uitbreiding personele capaciteit volkshuisvesting:
Begrijpelijk is dat er een personeelstekort is ontstaan.
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Als een van de gevolgen is dat er' onvoldoende kan worden ingezet op het afdwingen van huur- en
koopwoningen in de lagere prijssegmenten (sociaal en middelduur)' dan is dat een niet acceptabel
gevolg.
43 waarom is deze keuze met dit gevolg gemaakt en hoe groot is het nadelig effect op het gewenste
aanbod in de jaren '21 tot en met '24?
2.2. Paragrafen
2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing blz 85
Risico's ad 5 Prijsrisico groenbestekken: genoemd wordt hier een gevolg van 350, met een kans van 70%
In paragraaf 2.2.3 onderhoud kapitaalgoederen wordt hierover met geen woord gerept..
Er staat dat in 2021 het dagelijks groenonderhoud voor 4 jaar is aanbesteed via een onderhandse
aanbesteding.
44

Als dit zo is, waardoor wordt dan het genoemde risico gelopen?

De weerstandscapaciteit wordt afgeroomd met C 4.227.000,00, komt dit voor 100% ten goede aan de
opbouw van de reserves?
2.2.5 Bedrijfsvoering blz 101
Bijstellingen als gevolg van krappe ambtelijke capaciteit:
' Een deel van de taken en ambities stellen we uit. In een routekaart werken we uit hoe en wanneer we
deze zullen uitvoeren'.
Hier is duidelijke sprake van een afwijking van de opdracht van de gemeenteraad en daarom zal er een
adequate verantwoording moeten worden afgelegd. Niet pas bij de 'overdracht' naar een volgend
college maar nu direct.
45

waarom is besloten de raad niet eerder te informeren?

2.2.4 Financiering

blz 95

Leningenportefeuille:
46 We zien leningen met een positieve en een negatieve rente. Is het niet interessant om een
dure lening af te lossen met een nieuw te openen lening met negatieve rente?
2.2.5 Bedrijfsvoering

blz 101

Bijstellingen als gevolg van krappe ambtelijke capaciteit:
' Een deel van de taken en ambities stellen we uit. In een routekaart werken we uit hoe en wanneer we
deze zullen uitvoeren'. Hier is duidelijke sprake van een afwijking van de opdracht van de gemeenteraad
en daarom zal er een adequate verantwoording moeten worden afgelegd. Niet pas bij de 'overdracht'
naar een volgend college maar nu direct.
47 waarom is besloten de raad niet eerder te informeren?
2.2.6 Verbonden partijen
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Wettelijk kader

Publiekrechtelijke samenwerking
Hier staat dat volgens de Wgr zijn de raad, het college van B en W en de burgemeester afzonderlijk of
samen bevoegd om........
48 Wanneer zijn de verklaringen van geen bezwaar afgeven door de Gemeenteraad van Veldhoven? In
welk jaar en welke datum.

Privaatrechtelijke samenwerking
49 In welk jaar en op welke datum zijn de zogeheten voorhangprocedures aan de raad voorgelegd?
50 En wanneer zijn de goedkeuringen van de Gedeputeerde Staten binnen gekomen?
2.2.7 Grondbeleid
3.

blz 111

Projecten gebiedsontwikkeling:

Zilverackers:
Er is veel vraag naar sociale huurwoningen. In overleg met de woningcorporaties is het streven om in
Zilverackers in totaal meer dan 300 sociale huurwoningen te realiseren. In Huysackers worden er 115
gerealiseerd.
51 waarom blijft het een 'streven' terwijl wordt verondersteld dat met de corporaties afspraken zijn
gemaakt?
52 In welke plandelen van Zilverackers zijn of worden de overige (tenminste) 185 sociale huurwoningen
gerealiseerd?
Slot-oost:
De tekst is dat de ontwikkelaar is gestart met een bestemmingsplan. Feitelijk heeft het college dit plan al
in procedure gebracht. Waarom staat dat er niet?
(oordeelsvormende raad 6 december 2021)
Heistraat-Zoom:
53 Waarom zijn de financiële gegevens wel geactualiseerd maar de tekst niet? Het bestemmingsplan is
al in procedure gebracht.
(oordeelsvormende raad 6 december 2021)
Woningbouw: Staffeling grondprijs grote bouwkavels:
54 Bij kavels boven de 1000m2 wordt voor de grond boven de 1000m2 de groenstrokenprijs
toegepast. Mag die 'overige grond' niet bebouwd worden? Wat zijn de overwegingen?

VSA
Nagekomen vraag 7 oktober 2021
Er is bij mij vandaag nog een vraag opgekomen voor de begroting.
Deze coalitieperiode van 4 jaar zit er bijna op.
Vraag: hoeveel huizen zijn er in de 4 jaar van deze coalition in Veldhoven gebouwd.
Hoeveel hiervan zijn sociale huur of koop?

Deel 1 Algemeen
1.1 Inleiding
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Veldhoven gaat van plaats 46 naar 68 op de lijst van goedkoopste gemeentes.
1. Is dit reden voor trots? Wat schieten onze inwoners daarmee op?

I. 2 Primitieve begroting

blz 2

Wat betreft de uitbreiding van de personele capaciteit met zo'n 1^:
We lezen dat " we gaan kijken naar alternatieven" (pag.2).
2.

Wat kunnen we regionaal beleggen?

3.

Veldhoven werkt al jarenlang in allerlei samenwerkingsverbanden.
Kan er een overzicht komen over WAT deze verbanden eigenlijk voor Veldhoven opleveren?

4.

23 fte's structureel doch " we beperken tot uitvoering van wettelijke taken".
Graag uitleg waarom b.v. uitbreiding capaciteit juridische zaken, uitbreiding WOZ-belasting en
uitbreiding servicedeskmedewerker WETTELIJK zijn.
W.b.capaciteitsuitbreiding bevolkingsadministratie: heeft Veldhoven dan dit jaar niet aan haar
wettelijke taken voldaan?

5.

Eigenlijk hebben we 50 fte's tekort maar er worden er nu 23 ingevuld. Wanneer worden de overige
27 dan ingevuld?

Kengetallen

blz 8

6.

Waarom staan er in de tabel geen kengetallen bij WMO, beschermd wonen, maatschappelijke

7.

Wat is de verklaring dat het aantal woningen toeneemt maar het aantal ha en openbaar groen en

opvang en jeugdhulp?
gemeentelijke grond gelijk blijft?
Deel 2 Beleidsbegroting
2.1 Programmaplan

blz 13

2.1.0 Bestuur en ondersteuning

blz 13

Pag 14.
8.

Waar vinden we de rapportcijfers van klantvriendelijkheid?

9.

Waardoor stijgen de planschadeverzoeken?

Pag 15.
10. Doelstelling 2. De website in duidelijke taal dus B1-niveau?
Pag 18.
II. Waarom stijgt het aantal baliebezoeken? Er staan geen cijfers die dit staven.

Pag 19. Woonplaatsbeginsel voogdij/18+
12. Klopt het dat we C575 structureel minder gaan krijgen?
13. Komen er minder kinderen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente?
Graag uitleg hierover.
2.1.1 Veiligheid
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Hier wordt gesproken over veiligheid en drugs doch dit type incidenten zijn niet als doelstelling op pag.
23 opgenomen.
14. Waarom niet?
15. Veldhoven kent de laatste jaren diverse problematische jeugdgroepen...
in begrotingen van 2021 en 2020 staat er 0 (dus geen). Graag een uitleg hierover.
2.1.2 Verkeer, vervoer en waterstaat

blz 27

16. Fietsroute. Is traject in Eindhoven nu volledig bekend?
17. Is er nu al inzicht ontstaan in de werkelijke verkeersstroken op kruispunt
Nieuwstraat-Kromstraat. Da's ongewoon snel. Vanwaar de haast?
Pag 29.
18. Uitbreiding personele capaciteit. Is dit inhuur? Hoeveel fte dan?
2.1.4 Onderwijs

blz 35

19. Waar zijn cijfers en beleid betreffende het Passend Onderwijs?
20. Waar worden, nu de Parasol weg is, in Veldhoven deze trainingen en cursussen gegeven?
Doelstelling. 2 en jeugdhulp, pag 37
21. Jongeren gaan meer betrokken worden bij beleid en uitvoering. We zien geen meetindicatoren: %
toename aantal jongeren. Graag uitleg hierover.
2.1.5 Sport, cultuur en recreatie

blz 39

Pag 42.
22. Wat kost onderzoek verbouwing foyer Art4U? En onderzoek verduurzamen sportaccomodaties?
23. Waarom wordt er 2 minder voor natuur- en milieueducatie gesubsidieerd?

2.1.6 Sociaal Domein

blz 45

24. Wat wordt bedoeld met normaliseren?
25. Vergoeding vindt alleen plaats voor de uren/dagdelen waarvan onze inwoners gebruik hebben
gemaakt. Hiermee geven we beter aan hoeveel hulp voor de inwoners nodig is. ? Graag uitleg
hierover.
Pag 46 WMO, 12 weken wachttijd, uitgezonderd noodvoorzieningen.
26. Hoeveel gaat de wachttijd verminderen na de capaciteitsuitbreiding? Wat merkt de client hier van?
Pag 47 Maatschappelijke opvang 18+
27. Een, voor ons, onduidelijk verhaal. Graag uitleg hierover. Hoeveel personen betreft dit, kosten?
2.1.7 Volksgezondheid en milieu

blz 57

Pag 60.
28. Wat wordt bedoeld met het digital energieloket?
Pag 61.
29. Worden ervaringen van andere Nederlandse gemeentes ook meegenomen bij de energietransitie?
2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing blz 63
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Pag 67. Punt 8.2
30. BGE. Deze bedragen fluctueren zeer. Wat is de verklaring hiervoor?

2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

blz 85

Pag 86.
31. Attero is Altima nog een risico? Dat was toch klaar?

CDA
1.2
1.

Inleiding

blz 1

Waar staat nu de financiële begroting met alle baten en lasten, m.a.w. wat ontvangen we als
gemeente en wat geven we uit ? Zeg maar de geprognosticeerde V&W dus naast de
geprognosticeerde Balans.

1.2.2

Nieuw beleid en bijstellingen op bestaand beleid

blz 3

2.

waar is de "uitbreiding personeel programma 1" ?

3.

Wat is het gemiddelde inkomen van een inwoner c.q. huishouden in Veldhoven t.o.v. van het
gemiddelde in Nederland de afgelopen 5 jaar ?

2.1.7
3

Volksgezondheid en milieu

blz 57

Volksgezondheid en milieu N.a.v. 'We zetten in op preventie t/m gezondheidsverschillen tussen
laag-en hoogopgeleiden.'

4

Bij de toelichting wordt verwezen naar het lokaal preventie akkoord en een sportakkoord. In het
sport akkoord geformuleerde doelstellingen die medio 2021 bereikt zouden zijn. Hoe staat het
daarmee. Wat is er gedaan/bereikt met de 2x C 30.00,- budget.

5

Idem hoe staat het met de mooie doelstellingen in het preventieakkoord t.a.v. gezondere leefstijl
en schuldenproblematiek.

6

Laadpalen NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur) er wordt verwezen naar het uitgangspunt
aantal oplaadpunten moet groeien in overeenstemming met groei aantal elektrische auto's De
meetindicator (blz 58) is het aantal laadpalen maar hoe is te zien dat dit in verhouding staat met de
groei van het aantal elektrische auto's?

7

Het doel 100 kg restafval in 2025 gesteld in het Uitvoeringsprogramma afval (we zaten in 2020 op
138,5 kg per inwoner) Hoe zit het tot nog toe in het lopende jaar (gezien Coronaopruimwoede)?
Welk effect heeft invoering statiegeld gehad op de samenstelling van de PMD zak? En daarmee een
effect op het recyclebare deel , de kosten/ opbrengsten en eventueel op de keuze voor/ na
scheiding?
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8

Geen vraag maar opmerking: Onder het kopje duurzame energie wordt wat verwarrend over
genomen (verleden tijd)besluiten in de toekomst (dec 2021) gesproken.

2.1.8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing blz 63

9

blz. 65 Doelstellingen punt 5. Als Meetindicator telt het aantal. Nieuw gebouwde woningen (BAG)

10

Wordt hiervan het aantal woningen wat niet meer onder de sociale huur grenzen valt door
verkoop, huurliberalisatie en huurstijgingen afgetrokken? En waar is de streefwaarde voor
middenhuur en -koop als indicator te vinden? (29% incl de 22 % soc. huur)

11

blz 65 doelstelling 8 gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens stijgt met 92,87 naar
722,04 Dat is 14% stijging! De lasten van meerpersoonshuishouden met 54,14 naar 804,70 ( 7%).
Waarom zo'n verschil?

2.2.5 Bedrijfsvoering
12

..........." en leidt er toe dat we bepaalde taken niet kunnen uitvoeren" Welke dan concreet niet ?

0.1.8
13

blz 101

Grondbeleid

blz 111

blz 113 betreffende de grondprijzen. Waarvoor dient de opslag van C 20.000 op de kavels voor Nul
op de Meter woningen? Je zou juist denken dat het goedkoper moet zijn omdat er geen
gasleidingen aangelegd hoeven te worden.

14

een algemene vraag over grondexploitatie: bij alle terreinen staat iets over exploitatie en
winstneming. Vb Habraken exploitatie 5 ton positief en winstneming 4,5 miljoen. Verkoopprijs (Aankoopprijs + rente over de tijd dat de gemeente de grond in bezit heeft + de kosten voor het
bouwrijp maken) = winst zou ik zeggen . Hoe zit dat nu precies? Waarom zit die 5 ton niet gewoon
bij de winst geteld? Wat reken je onder exploitatie wat kennelijk niet onder winst valt en
omgekeerd?

PvdA
1.2.2 Nieuw beleid en bijstellingen op bestaand beleid
1.

blz 3

Vraag over blz. 3: Vraag over blz. 3: Het amendement restauratie Jozeftoren staat op 0 euro
begroting tot en met 2025. Betekent dit dat het amendement zijn waarde heeft verloren?

Deel 2 Beleidsbegroting
2.1 Programmaplan

blz 13

2.1.0 Bestuur en ondersteuning

blz 13

2.1.0 Evaluatie tijdelijke kaders. Wanneer vindt de evaluatie hiervan plaats?

2.1.2 Verkeer, vervoer en waterstaat

blz 27

H2.1.2 (verkeer, vervoer en waterstaat) - doelstelling 5 ( Eindhoven Airport) blz. 28.
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2.

Wat is de inzet van Veldhoven in het Luchthaven Eindhoven Airport Overleg. Gaat het hier ook om
concrete beleidspunten, bijvoorbeeld het aantal vluchten of de hoeveelheid (toename/afname) van
klachten uit Veldhoven?

2.1.5 Sport, cultuur en recreatie

blz 39

H2.1.5 (sport, cultuur en recreatie) - doelstelling 1 (groenonderhoud en zwerfafval). blz. 41.
3.

De gemeente werkt met verschillende partners samen om zwerfafval tegen te gaan. In de begroting
zien wij geen aandacht om daarvoor prullenbakken in te zetten. Welk beleid is er met betrekking
tot de plaatsing in de openbare ruimte? Hoe heeft het aantal zich ontwikkeld en Is de inzet effectief
gebleken?

2.1.6 Sociaal Domein

blz 45

2.1.6 (extra middelen voor jeugdhulp), pag. 45
4.

Is al duidelijk of de extra incidentele uitkering van C 1,3 miljard (voor Veldhoven in 2022 C 2,8
miljoen) ook structureel is? En welke bijbehorende maatregelen of activiteiten pakt de gemeente
Veldhoven in 2022 op met deze extra middelen voor jeugdhulp de gemeente Veldhoven:

Sociaal Domein, pag. 46 Werken Armen
5.

Weet de gemeente hoeveel personen of gezinnen onder dit begrip (werken, maar onvoldoende
inkomen)vallen? Worden zij actief benaderd. Dan wel: is er een andere oplossing als dat niet kan
vanwege privacy wetgeving?

Sociaal Domein, pag 46 Werk en inkomen.
6.

De participatiewet verandert. De verordening vraagt dan ook om aanpassing. Is te concretiseren hoe
de gemeente werkgevers ondersteunt en verleidt om meer mensen met een uitkering een baan te
bieden?

Sociaal Domein, pag 46 Wet inburgering
7.

Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Er worden meer vergunninghouders
verwacht. Hoe kan de gemeenten behalve via het inburgeringsplan meer vergunninghouders
ondersteunen?

2.1.6 Sociaal Domein, Beschermd wonen, pag. 47
8.

De gelden hiervoor krijgt Veldhoven per 2023 rechtstreeks van het rijk. Inzetten op preventieve
gezondheid gaat verder dan behandeling van psychische of lichamelijke klachten. Het is daarmee
een essentieel uitgangspunt voor de komende periode. Hoe presenteer je dit aan de zorgvragers.
Zijn er al concrete ideeën hoe, bestuurlijk en logistiek, met deze uit daging om te gaan? Als er al
plannen zijn horen we dat graag.

Sociaal Domein, pag 51 doelstelling 6 jeugdhulp
9.

Zijn er behalve app en online versie om de wachttijden jeugdhulp te monitoren meer instrumenten
in te zetten om die verkorten?

10. Is er al iets te zeggen over de resultaten van de activiteiten die in 2021 zijn ingezet?
2.2 Paragrafen

blz 69

2.2.1 Lokale heffingen

blz 71

2.2.1 Lokale heffingen. 14. Kwijtscheldingsbeleid 11. Voor een gemiddeld gezin stijgen de woonlasten volgend jaar met C 54,14. Dit komt deels door de
jaarlijkse 5% extra verhoging van het OZB-tarief.
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12. Is het inzichtelijk te maken wat dit doet met mensen die het financieel al moeilijk hebben,
bijvoorbeeld kijkend naar de effecten van het kwijtscheldingbeleid? En heeft u een beeld van
hoeveel Veldhovenaren daarvoor in aanmerking komen en hoe zij geattendeerd worden op de
mogelijkheden.

D66
Inleiding
1.

blz 1

Er wordt gesproken van een benodigde extra formatie van 50 FTE. In de begroting is rekening
gehouden met 23 FTE structureel om de wettelijke taken uit te kunnen voeren. Welke
bovenwettelijke taken komen met deze begroting (verder) in het gedrang?

2.

"Het college heeft samen met andere partners geïnvesteerd in goede bereikbaarheid", wie zijn de

3.

Wat zijn de gevolgen van de enorme impact van de Coronacrisis? Het gaat hier om concrete cijfers

andere partners?
van de impact tot nu toe en de verwachte impact voor het komend jaar.
4.

Het college stelt dat veel ambities zijn gerealiseerd. Uit de voorbeelden blijkt dat de ambities van
het college zich beperken tot het leveren van inspanning. Er is hard gewerkt binnen het sociaal
domein, geïnvesteerd in goede bereikbaarheid en gewerkt aan een aantrekkelijk CityCentrum.
Welke concrete resultaten heeft dit opgeleverd?

Kengetallen
5.
6.

blz 8

Het aantal jonggeborenen neemt flink toe. Wat is daarvan het effect op het IHP?
Wat is de reden van het fors afgenomen aantal leerlingen op het VO in Veldhoven? Wat betekent dit
voor het Sondervick College?

7.

Wat is de reden dat het aantal gewijzigde totaal aantal raadszetels vanaf 2022 niet werd
opgenomen?

2.1.0 Bestuur en ondersteuning
8.

blz 13

Pagina 16: VPB
Het in programma 0.9 genoemde bedrag van -422, m.a.w. een bate, betreffende de
vennootschapsbelasting wordt niet gespecificeerd in de toelichting Actualisatie VPB 2022-2025. Hoe
moet deze bate gelezen worden?

9.

Wat is het totaal personeelsverloop over de jaren 2020 en 2021? Welke maatregelen werden
genomen om het verloop af te remmen?

10. Hoe kan bij de post lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden de sterke terugval van lasten
worden verklaard?
11. Hoe definieert u samenspraakregisseurs en wanneer worden zij concreet ingezet? Is dat alleen bij
nieuwbouwprojecten?
12. Hoe definieert u "duidelijke taal"? Welk onderwijskundig niveau wordt nagestreefd, bijv. NT2 of B1?
13. Hoe definieert u de tekstuele verbetering van de terugkoppelingen (zie vorige vraag)?
14. Waarop wordt het streefpercentage van 25% gebaseerd?
15. Hoe wordt er gestuurd op verhoging van de klanttevredenheid? En hoe wordt de input van inwoners
hierbij gebruikt?
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16. Meer gangbare methodieken voor online dienstverlening zijn Net Promotor Score en Customer
Effort Score. Is het college hier bekend mee en zo ja waarom worden deze niet gebruikt?
17. Wat is er gedaan om de response rate voor de klanttevredenheid te verhogen?
18. Is de norm van een 6,5 voor online dienstverlening uitsluitend gebaseerd op de ervaringen uit het
verleden of ook op ambities voor de toekomst? En welke dan?
19. Wanneer zijn alle issues met de Digitoegankelijkheid zoals vermeld in de toegankelijkheidsverklaring
van de website opgelost?
20. Hoe presteert Veldhoven met haar digitale dienstverlening ten opzichte van andere gemeenten?
Welke initiatieven lopen er en welke worden ontplooid om de digitale dienstverlening te
verbeteren?
21. Welke kansen voor digitalisering van de dienstverlening worden nog niet benut en wat is ervoor
nodig om die alsnog te benutten?
22. Welke verbeteringen in de rapportage van het informatiebeheer kunnen gerealiseerd worden voor
de gevraagde formatie-uitbreiding? Wordt daarmee volledig voldaan aan de eisen waarop het IBT
toetst?
23. Wordt voldaan aan de normen voor informatiebeveiliging? (BIO)
24. Afgelopen jaren zijn meerdere gemeentes slachtoffer geworden van hacks, ransomware en
datalekken. Welke maatregelen heeft het college hiertegen genomen?

2.1.1 Veiligheid

blz 21

25. Pagina 22: Wat zijn de aantallen in Veldhoven als het gaat om mensenhandel en prostitutie?
26. Pagina 22: Hoe wordt concreet inhoud gegeven aan de rol die wij als gemeente denken te hebben
bij het terugdringen van polarisatie en radicalisering. Welke acties ondernemen we, tegen welke
kosten?
27. pag. 23 Hoe wordt de zelfredzaamheid van de burger versterkt?
In de uitwerking van de doelstellingen lijkt vooral het huidige beleid gecontinueerd te worden.
Klopt dat? Zo ja, wat zijn de effecten van dit beleid geweest tot nu toe?
28. Volgens de BURAP Q2-2021 bleek de coronapandemie sterke invloed te hebben op de high impact
crimes. Hoe is in de doelstellingen rekening gehouden met de nieuwe fase van de pandemie?
2.1.2 Verkeer, vervoer en waterstaat

blz 27

29. Welke criteria vormen de uitgangspunten bij de genoemde monitoring parkeren CityCentrum?
30. Waaruit bestaan de lasten parkeren als vermeld voor 2022-2025: 1026/1028/1036/1041?
31. Pagina 28: Is de 31K bestemd voor een persoon die zowel verkeer als openbaar groen gaat doen?
32. bij doelstelling 2, graag inzage in het verwachte "inzicht in de werkelijke verkeersstromen"
waardoor het reëel is nu al kosten voor voorbereiding te treffen over het mogelijk te nemen besluit
over de aanpak van de verkeerssituatie.
2.1.3 Economie

blz 31

33. doelstelling 2.1, mutatie en aanwezigheid aantal bedrijven leidt tot innovatie?
34. pag. 34 capaciteitsuitbreiding EZ, de uitbreiding met 1,0 FTE betreft geen wettelijke taak?
35. Algemeen: welke meetbare doelstellingen worden 2022 gerealiseerd?
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»

Welke toename in fietsgebruik (of afname autogebruik) wordt gerealiseerd door het stimuleren
van fietsgebruik en hoe wordt dat gemeten?

»

Begrijpen we goed dat in 2022 een definitief besluit genomen wordt over aanpak van de
Kruising Nieuwstraat-Kromstraat. Is dit het enige dat nodig is om in 2022-2023 te starten met de
'mogelijke' uitvoering maatregelen? Zo niet, worden de overige zaken ook gerealiseerd in 2022?

»

Wat is de doelstelling van de openstelling Kempenbaan West en hoe wordt dit gemeten?

»

Welke effecten worden gemonitord rondom betaald parkeren? Wat is het doel ten opzichte van
de leegstand? Wanneer is het huidige beleid succesvol?

»

Welke meetbare resultaten worden gerealiseerd rondom Eindhoven Airport?

»

Wat doen we met de inzichten in ziekenhuisopnamen etc.? Welke cijfers worden 2022
gerealiseerd?

36. Hoe wordt de aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen geoperationaliseerd? Idem voor de
bruisendheid en toekomstbestendigheid van het Citycentrum?
37. pagina 32: Wat wordt precies gemeten met het aantal gevestigde bedrijven per 1.000 inwoners?
Wat zegt dit, rekening houdend met verschillen in bedrijfsgrootte? Wat is de scope voor het meten
van de functiemenging? Heel Veldhoven? Wat zegt dat rekening houdend met functiescheiding
binnen de gemeente? Wat zijn de doelstellingen bij deze indicatoren? Hoe draagt het bij aan
voldoende arbeid? Waar wordt opgestuurd als het aantal gevestigde bedrijven per 1.000 inwoners
de norm overschrijdt? (En wat is die norm?)
38. Doelstelling 1: Welk onderzoek is gedaan naar het ondernemersimago? Wat waren daaruit de
voornaamste ontwikkelpunten? In welke mate dragen de nu beschreven acties bij aan het verhogen
van het ondernemersimago?
39. Doelstelling 3 Welke meetbare acceptatiecriteria hanteert u voor de visie en kaders voor het
Citycentrum?

2.1.5 Sport, cultuur en recreatie

blz 39

40. Pagina 40: Er wordt gesproken over uitbreiding van beweegtuinen. Er zijn dus blijkbaar al
beweegapparaten geplaatst. Wat zijn de gebruikscijfers van de reeds geplaatste beweegapparaten
in de openbare ruimte?
41. Pagina 40: Welke drie acties worden bedoeld bij groenonderhoud en biodiversiteit?
42. pag 42.Doelstelling 5, in hoeverre maakt de Kunstroute Het Groene Lint deel uit van een regionaal
project en welk gedeelte wordt vanuit MRE/SGE gefinancierd?
2.1.7 Volksgezondheid en milieu

blz 57

43. Pagina 59: Gaat de evaluatie van het laadbeleid en de visie-ontwikkeling op het laadbeleid
plaatsvinden alvorens de contractonderhandelingen met Vattenfall starten en zo ja wanneer in 2022
vindt dit alles plaats?
44. Pagina 61: graag een concrete onderbouwing van de noodzaak van de 0,58 fte uitbreiding personele
capaciteit. Anders dan 'verbinding brengen' en 'pilots uitvoeren' dus.
2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing blz 63
45. Pagina 64: worden de prestatieafspraken met de corporaties behaald?
46. Pagina 67: Hoe gaat de extra FTE op volkshuisvesting inzetten op het afdwingen van huur- en
koopwoningen in het lagere segment. En hoe verhoudt zich het tekort aan FTE's tot de aanvulling in
de vorm van de reeds toegekende 5FTE's voor de woningbouwversnelling?
2.2.1 Lokale heffingen
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47. hondenbelasting, hoe ziet de verantwoording kostendekkendheid er feitelijk uit?
48. op pagina 72 staan de OZB-tarieven 2022. De percentages 2022 zijn lager dan de percentages tarief
2021. Zijn deze verwisseld?
2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen

blz 91

49. Pagina 92: kunt u voorbeelden geven van gebieden in Veldhoven die vallen onder kwaliteitsniveau
A, kwaliteitsniveau B en kwaliteitsniveau C.
2.2.4 Financiering

blz 95

50. Waarom wordt het verloop Vaste schulden naar Vlottende schulden van 2024 naar 2025 niet vanuit
herfinanciering opgevangen?
2.2.5 Bedrijfsvoering

blz 101

51. Pagina 101: waar is de uitgebreide analyse vindbaar waar aan gerefereerd wordt onder het kopje
'personeel', 'bijstellingen'?
52. Pagina 104 geeft de bedrijfsvoeringskosten. De huisvestings en facilitaire kosten nemen structureel
met C 3 ton toe. Kan dit verbijzonderd worden?
2.2.7 Grondbeleid

blz 111

53. Pagina 116: Hoeveel mensen maken gebruik van de starterslening en is dit conform ramingen?
54. kan een erfpachtconstructie deel uitmaken van een BGE?
3.2.8 Resultaat

blz 128

55. Moeten de plussen en minnen niet als volgt worden weergegeven?
3.8.2 Resultaat
Begroting
par.
3.2.2

2022
Totaal Lasten per programma
Totaal baten

-125.085
56.938

geraamd saldo
3.2.3

alg. dekkingsmiddelen

3.2.4

overhead

3.2.5

Vennootschap belasting

3.2.6

onvoorzien

-68.147
82.473
-11.554
422
-142
71.199

saldo ex voorzieningen
3.2.7.

Stortingen in reserves uit exploitatie
bijdragen uit reserves aan exploitatie

3.052
-3.832
1.008
-2.824

Resultaat

3.3.5 Stand en verloop van de reserves
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56. Is risicoreserve benoemde risico's juist weergegeven? Vergelijk met de paragraaf
weerstandsvermogen.

BurgerPartij Veldhoven
Deel 2 Beleidsbegroting
2.1 Programmaplan
2.1.0 Bestuur en ondersteuning
Blz. 14, 15, 17, 18 & 19
1.

Woonlasten: In het COELO is Veldhoven in 2021 van plaats 46 naar plaats 68 gegaan in vergelijking
met 2020. In 2 jaar tijd worden de woonlasten ruim C100 hoger. Met een extra verhoging van nog
7,2% op de woonlasten in 2022, blijven we dan nog steeds binnen de 25% gemeente met de laagste
woonlasten?

2.

Toegankelijkheid van informatie: Er wordt gestreefd naar een cijfer van 6,5 voor de
klanttevredenheid in de website omdat bezoekers eerder reageren als ze iets niet kunnen vinden.
Wat wordt er gedaan met deze input? Wordt de website aangepast op basis hiervan? Als ze iets niet
kunnen

3.

vinden,

betekent dit ook dat het niet duidelijk op de website staat...

Doordat burgers steeds meer "mondiger" worden. Moet niet juist door het invoegen van de
samenspraak processen voorkomen dat het aantal bezwaren naar boven gaat?

4.

Er wordt hier een toename genoemd van informele bezwaren. Wat zijn enkele voorbeelden
hiervan?

5.

Er worden verschillende licenties aangeschaft om de processen makkelijker te maken en zodat
inwoners zelfstanding basiszaken kunnen regelen. Moeten deze aanschaven niet resulteren om juist
minder capaciteit i.p.v. 5,83 extra FTE's?

6.

ICT werkplekken. Waar moeten wij hier aan denken? Extra capaciteit? Extra ICT middelen? En
waarom wordt het al structureel geraamd als de gevolgen nog niet bekend zijn?

2.1.1 Veiligheid
Blz. 23
7.

Woninginbraken: Er wordt een absoluut aantal genoemd van 94. Wordt er hier bedoeld inbraken of
slachtoffers daarvan? En met de aantal 2,1 per 1000 inwoners, wordt er hier rekening mee
gehouden dat er per inbraak in woningen meerdere personen hier slachtoffers van zijn? Gemiddeld
zijn er 2,27 inwoners per huis.

8.

Personen met verward gedrag: Wat is de gemiddelde leeftijd van de personen met verward gedrag?
En wat zijn de meeste voorkomende reden van de incidenten (drugs, alcohol, psychisch.) en %
hiervan?

2.1.2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Blz. 28
9.

Verkeersongevallen: Zijn de cijfers van 2020 bekend? Wordt er hier rekening mee gehouden dat
veel ongevallen onder de radar blijven?

10. Kruising Nieuwstraat-Kromstraat: Wat zijn de signalen van de buurt hierover? Is de
verkeersveiligheid verbeterd of verslechterd?
11. Personele capaciteit: Hoeveel FTE's (gedeelte) wordt er hier bedoeld? Of wordt er hier externe
inhuur bedoeld?
2.1.3 Economie
Blz. 31, 32, 34
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12. Ondernemersimago: Is 7 de waardering waar Veldhoven nastreeft of het cijfer wat we in 2021 of
2020 hadden gekregen?
13. Bedrijventerreinen De Run: Op welke manier kan het ROW en/of SGE ingezet worden om hiermee te
helpen?
14. Habraken als circulair bedrijventerrein. In 2020 waren vooralsnog geen circulaire bedrijven in
Habraken gevestigd, is dit veranderd?
15. Bij doelstelling 2 staat er dat een beleidskader Habraken circulair in de maak is. Refereert dit naar de
business-case waarvoor er C50.000 gereserveerd waren in de begroting voor 2021? Zo ja, is dit al
afgerond? Wanneer worden de bevindingen met de raad gedeeld?
16. Voor de capaciteitsuitbreiding van 1 FTE, staat C111.000 vast in de begroting. Klopt dit bedrag?
2.1.4 Onderwijs
Blz. 36, 37, 38
17. BBV voorgeschreven doelen: Zijn de voorlopige cijfers van 2021/2020 bekend van punt 4, 5 en 6.
18. Zijn er cijfers bekend over de aantal inwoners met een taalachterstand?
19. Op welk manier worden inwoners geholpen om beter te worden met taal en computer? Worden er
cursussen online of fysiek georganiseerd?
20. Aanvullend krediet brede school Zilverackers wordt kosten neutraal verhuurd: Waarom staat er 0 bij
huurinkomsten kinderopvang brede school Zilverackers voor 2023? Moet dit niet +11 zijn?
2.1.5 Sport, cultuur en recreatie
Blz. 39, 40, 41, 42, 44
21. Groenonderhoud en zwerfafval: Naast het leggen van 10.000 m2 groen/gazon aan welke 3 extra
acties moeten we denken? Of zijn deze de acties die beschreven staan bij doelstelling 1?
22. 22. "Uitbreiding" beweegtuinen: Op blz. 40 wordt er gesproken over uitbreiding, maar op blz. 42
staat dat de eerste locaties in 2022 worden ingericht. Zijn de beweegtuinen er al of niet? En zo ja,
waar?
23. 23. Op deze programma staat er een bedrag van C7.000 geraamd voor de komende 4 jaar.
Waarvoor wordt dit gebruikt? Externe huur?
24. 24. Bij bijstellingen bestaand en nieuw beleid staat een bedrag van 009.000 voor vervangen van
sportmaterialen en een bedrag van 056.000 voor de vervanging van voertuigen in 2025. Beide
bedragen staan tussen (). Waarom staan ze niet gewoon in de begroting tabel onder 2025?
2.1.6 Sociaal Domein
Blz. 48, 49, 50, 51
25. Schulddienstverlening: Zijn de voorlopige cijfer van 2021 of anders de cijfers van 2020 bekend voor
de volgende punten?:
- budgetcoaching en budgetbeheer
- beroep op bewindvoering
- geslaagde schuldregelingen
- gemiddelde schuld
- meldingen inwoners met schuld
26. Bij cliëntondersteuning zijn de voorlopige cijfers van 2021 of de cijfers van 2020 bekend?
27. Ook bij cliëntondersteuning staat 15% van de cliënten had graag hulp gehad maar wist niet waar zij
die konden krijgen. Hoe komen jullie aan die %? Wat is de bron hiervan?
28. Kwaliteit van leven: Waarom wordt hier de % van 2019 als die van 2020 bekend is en genoemd
wordt op blz. 51? Is er hier een speciale reden voor?
29. WMO: Zijn de cijfers de voorlopige cijfers van 2021 of anders de cijfers van 2020 bekend?
30. Jeugdhulp: Wat zijn op dit moment de wachttijden voor Jeugdhulp? Zijn er voorlopige cijfers voor
2021 of anders van 2020 voor punt 3 t/m 6?
31. Inclusieve arbeidsmarkt: Zijn er voorlopige cijfers voor 2021 of anders 2020 voor punt 1 t/m 7?
32. Minimabeleid: Zijn er voorlopige cijfers van 2021 of anders 2020 bekend?
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2.1.7 Volksgezondheid en milieu
Blz. 58, 59
33. Actueel laadpalenbeleid: In totaal hoeveel laadpalen staan er nu in Veldhoven? is er bekend
hoeveel auto's er zijn in Veldhoven en hoeveel elektrisch en/of hybride zijn?
34. Zijn er al recente gegevens over welk % hernieuwbare energie in Veldhoven gebruik wordt? Zo ja,
kunnen jullie deze cijfers delen?
35. Inwoners helpen om minder elektriciteit en aardgas te gebruiken: Aan welke hulpmiddelen moeten
we denken? Cadeaubonnen? Andere hulpmiddelen?
2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Blz. 65
36. Op blz. 65 staan de woonlasten vermeld van 2020: C629,17 i.p.v. de woonlasten van 2021: C677,97.
Is hier een reden voor?
37. Voor de capaciteitsuitbreiding van 4,5 FTE's, staat 077.000 vast in de begroting. Klopt dit bedrag?
2.2 Paragrafen
2.2.1 Lokale heffingen
Blz. 71
38. Op blz. 71 staat er dat de WOZ landelijk gemiddeld 9% hoger is dan het jaar daarvoor. Moet dit niet
7% zijn?
39. Marktgelden: Worden ook marktgelden opgeheven voor andere standplaatsen zoals bijvoorbeeld
Burgemeester van Hoofflaan? Zo ja, waarom wordt alleen de locatie Meiveld genoemd?

Nagekomen technische vraag 7 oktober
3.3.3 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten
Blz. 133
40. De jaarlijkse terugkerende kosten in 2022 nemen toe C2.500.000 in vergelijking met 2021. In de
begroting is er voor Cl.500.000 geraamd voor uitbreiding personeel capaciteit. Dit betekent dat er
nog Cl.000.000 extra aan kosten is voor bestaande bezetting. Kunnen jullie uitleggen waarvoor dit
extra miljoen is?

Lokaal Liberaal
Deel 1 Algemeen.
1.

Welke aanvullende extra steunmaatregelen heeft het college genomen ?

2.

Welke nieuwe taken heeft het rijk de gemeente de laatste 3 jaren opgelegd

3.

Wij willen graag de analyse van de capaciteitsbehoefte waaruit geconcludeerd moet worden dat 50
extra voltijdsbanen nodig zijn ?

4.

Nu heeft het college 23 extra voltijdsbanen verwerkt in deze begroting.
Wij willen weten welk totaalbedrag hiermee gemoeid is ?

Deel 2 Beleidsbegroting.
2.1.0 Bestuur en ondersteuning.
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5.

Volgens het college stijgt het aantal bezoekers aan de balie mede door stijging van het aantal
inwoners. Wij willen weten met hoeveel bezoekers het baliebezoek de afgelopen 3 jaar jaarlijks is
gestegen ?

2.1.2 Verkeer, vervoer en waterstaat.
6.

Waarom is de verbinding Peter Zuidlaan - Julianastraat niet bij Doelstellingen opgenomen ?

2.1.6 Sociaal domein
7.

Hoeveel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn er de afgelopen 3 jaar per jaar met
ondersteuning van de gemeente bij Veldhovense werkgevers in dienst gekomen ?

8.

Hoeveel uitkeringsgerechtigden zijn begeleid naar vrijwilligerswerk ?

9.

Hoeveel mensen staan er op de wachtlijsten bij de gemeentelijke toegang ?

2.1.7 Volksgezondheid en milieu.
10. Waarom staat in deze begroting dat we in 2025, 20 ondergrondse containers gaan vervangen voor
luiercontainers ?
2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.
11. Is al nagedacht over hoeveel FTe's na ingang van de Omgevingswet minder nodig zullen zijn ? Met
de invoering van de Omgevingswet is er minder regeldruk en wordt het proces van vergunning
eenvoudig en versneld.
12. Wat hebben de extra 2,5 miljoen euro uitbreiding capaciteit nu in absolute zin aan extra aantal
nieuwe woningen opgeleverd ?
13. Hoe worden huurders actief betrokken bij de prestatieafspraken met de woningcorporaties ?
Bijlagen.
14. Hoeveel extra OZB opbrengst in euro's is er vanwege de forse stijging van de huizenprijzen ?
15. Kan de berekening van de OZB tarieven op blz. 72 nader worden uitgelegd .
16. Hoe zit het met de kinderboerderij de hazenwinkel, wat kost deze per jaar ?
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Veldhoven

Datum besluitraad

9 november 2021

Datum oordeelraad

Agendapunt
Volgnummer

21bs00125

Z

Portefeuillehouder

21 september 2021

Programma begroting

alle

Taakveld

alle

21.109

Gewijzigd voorstel

8 november 2021

Datum B en W

J. Rooijakkers

Adviesnota raad
Programmabegroting 2022 - 2025
Beslispunten
1. De programmabegroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023 - 2025 vast te
stellen
2. Voor de uitvoering van de programmabegroting 2022, met een positief saldo van
C 228.000, het college van burgemeester en wethouders te autoriseren tot het
doen van uitgaven en het innen van baten binnen de voor ieder programma
beschikbaar gestelde budgetten voor lasten en baten
3. Voor de realisatie van het investeringsprogramma 2022 met een totaal krediet van
C 36.411.000 het college van burgemeester en wethouders te autoriseren tot het
doen van uitgaven en innen van baten binnen het voor iedere investering
beschikbaar gestelde krediet

Inleiding
De begrotingsbehandeling start 8 november 2020. De wijze van behandeling is door
het presidium vastgesteld. Het vaststellen van de begroting is een bevoegdheid van de
raad.
Hieronder een samenvattend overzicht van de ontwikkelingen van het
exploitatiesaldo:
Begroting (x C 1.000)
1"

2022

Vertrekpunt

2023

2024

2025

704

978

Meerjarige doorwerking 3e bestuursrapportage 2020

942

791

785

785

Meerjarige doorwerking 1e bestuursrapportage 2021

-236

-22

-105

-456

Meerjarige doorwerking 2e bestuursrapportage 2021

-186

-19

40

464

-76

-76

-76

1.652

2.023

2.096

162

99

-907

1.814

2.122

1.189

Amendement restauratie Jozeftoren

0

Bijstelling investering Kempenbaan

Meerjarenperspectief

2022-2025

tot en met ze

Technische bijstellingen volgens uitgangspunten Kadernota 2022

Meerjarenperspectief 2022-2025 incl. technische
bijstellingen kadernota 2022

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Meerjarenperspectief 2022-2025 begroting 2022

1.379

1.379

00

1

-985

-1.799

-1.998

-2.212

1
Hl

228

15

124

-1.023

Met deze begroting voldoen we deels aan de opdracht die uw raad heeft meegegeven.
We komen in aanmerking voor repressief toezicht bij de provincie, en tot en met 2024
is de begroting sluitend. Het jaar 2025 is niet sluitend.

Beoogd effect
Invulling geven aan de kaderstellende rol en het budgetrecht van de raad. Zodat het
college de uitvoering van taken en het realiseren van doelstellingen in 2022 ter hand
kan nemen.

Argumenten
1.1

Voor de provincie komen we in aanmerking voor repressief toezicht
Met een structureel positief saldo in 2022 komen we voor de provincie in
aanmerking voor repressief toezicht.

2.1

Het budgetrecht ligt bij de raad
Volgens de gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Door het college te
autoriseren kan het college de uitvoering van de plannen en ambities ter hand
nemen.

3.1

Dit zijn bestaande en nieuwe kredieten
Voor de jaarschijf 2022 wordt in totaal C 36.411.000 aan investeringskredieten
beschikbaar gesteld. Overigens staan hier ook baten (bijdragen derden,
subsidies, etc) tegenover voor C 13.631.000. Per saldo wordt C 22.780.000
geïnvesteerd.

Kanttekeningen en risico's
1.1

De septembercirculaire 2021 is niet verwerkt
De septembercirculaire 2021 van het Rijk was bij het opstellen van deze
begroting nog niet beschikbaar. Nadat deze gepubliceerd is, zullen wij de
meerjarige consequenties ervan voor de gemeente Veldhoven verwerken in de
3e bestuursrapportage over 2021.

1.2

De jaarschijf 2025 is negatief
In de Kadernota 2022 heeft uw raad het kader gesteld dat alle jaarschijven van
de programmabegroting 2022 - 2025 tenminste sluitend (positief) zijn. Met het
nadelige saldo in 2025 wordt niet voldaan aan dit kader.
Wij werken aan een informatienota waarmee we uw raad informeren over het
vervolgtraject. Met als doel een oplossing te vinden voor het nadelige saldo in
2025. Deze informatienota sturen wij voorafgaand aan de
begrotingsbehandeling.

Financiën
De financiële consequenties van nieuw beleid en bijstellingen bestaand beleid zijn
verwerkt in deze begroting. Voor nadere toelichting verwijzen we naar de
programmabegroting 2022 - 2025.

Communicatie en samenspraak
Communicatie over de begroting zal plaatsvinden via een persgesprek, de website en
begrotingspagina's in het Veldhovens Weekblad.
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Uitvoering ļ planning
Na vaststelling door uw raad zal de begroting aan de provincie worden toegezonden.

Bijlagen
Programmabegroting 2022-2025
Raadsbesluit 21.110

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

M.J.A. Delhez
burgemeester

A.J.G. Bex
secretaris
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Raadsbesluit
volgnummer
datum raad
agendapunt
onderwerp

21.110 | 21bs00126
9 november 2021
7
Programmabegroting 2022 - 2025

De raad van de gemeente Veldhoven;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021, nr.
21.109 ! 21bs00125
overwegende dat de jaarschijven 2022 tot en met 2024 structureel sluitend zijn en de
jaarschijf 2025 sluit met een negatief saldo
gelet op de bepalingen in artikel 191 van de gemeentewet en de door de raad
gestelde kaders in de Kadernota 2022

b e s l u i t :
1. De programmabegroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023 - 2025 vast te
stellen
2. Voor de uitvoering van de programmabegroting 2022, met een positief saldo van
C 228.000, het college van burgemeester en wethouders te autoriseren tot het
doen van uitgaven en het innen van baten binnen de voor ieder programma
beschikbaar gestelde budgetten voor lasten en baten
3. Voor de realisatie van het investeringsprogramma 2022 met een totaal krediet van
C 36.411.000 het college van burgemeester en wethouders te autoriseren tot het
doen van uitgaven en innen van baten binnen het voor iedere investering
beschikbaar gestelde krediet
Beslispunten 4 t/m 7 zijn door aangenomen amendementen aan het besluit
toegevoegd:
4.

5.

6.

7.

a. De gemeente sluit zich voor één jaar aan bij het Zwerfafvalkompas.
b. De lasten te dekken uit het begrotingsoverschot 2022.
c. De benodigde capaciteit wordt geleverd door de Stichting GoClean; anders
vervalt beslispunt 4a.
a. Om een bedrag van C 10.000 ter beschikking te stellen zodat het zwembad
City Sport Veldhoven sportattributen, zoals wipeout toestellen, kan aanschaffen
om het zwemmen in het nieuwe zwembad aantrekkelijker te maken voor met
name de jeugdige zwemmers.
b. De lasten te dekken uit het begrotingsoverschot 2022.
De tekst "Aantal incidenten jeugdoverlast met 1007o verminderen t.o.v. 2020
(2020: 298)" te veranderen naar "Aantal incidenten jeugdoverlast terug te
dringen naar tenminste de cijfers van 2019 (2019: 159)".
De tekst "De toename van het aantal WOB-verzoeken komt o.a. doordat
burgers steeds mondiger worden en door de toename van het aantal
woningbouwprojecten." te veranderen naar "De toename van het aantal WOB-

verzoeken komt o.a. doordat burgers steeds meer betrokken en kritischer
worden en door de toename van het aantal woningbouwprojecten".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 9 november 2021

mr. G.M.W.M. Wasser
griffier

M.J.A. Delhez
voorzitter
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AMENDEMENT
Onderwerp
Uitbreiding ambtelijke organisatie met 23 formatieplaatsen
Datum
9 november 2021
Ingediend door
Lokaal Liberaal, VSA, BurgerPartij Veldhoven,
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma
Diverse programma's (uitbreiding personeel)
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
overwegende dat:
4 Een goed gedocumenteerde onderbouwing van de voorgenomen uitbreiding met 23
formatieplaatsen in 2022 en van de capaciteitsbehoefte van nóg ongeveer 27
formatieplaatsen, in totaal dus ongeveer 50 formatieplaatsen, ontbreekt;
4 Met deze uitbreiding met 23 formatieplaatsen de gemeentebegroting structureel
jaarlijks met 2 miljoen euro wordt verzwaard;
4 Lokaal Liberaal op de onderbouwing van de noodzaak tot uitbreiding reeds meerdere
malen bij het college heeft aangedrongen, maar deze tot op heden niet heeft
ontvangen;
4
De heroriëntatie op taken die de gemeente uitvoert, de werkwijzen en de middelen
die daarvoor nodig zijn vraagt, zo geeft het college aan, meer tijd;
4 Het college daarnaast heeft aangegeven niet over het eigen graf te willen regeren;
4 Bij de algemene beschouwingen de laatste jaren zowel Lokaal Liberaal maar ook de
VVD en GBV zich hebben uitgesproken voorstander te zijn van een slanke overheid;
4 Het nu tijd is geworden aan de vormgeving van een slanke overheid uitvoering te
geven;
4 De beoogde uitbreiding van 50 formatieplaatsen op de reeds aanwezige ambtelijke
formatie volslank in plaats van slank impliceert;
4 de nadere analyse en onderbouwing met belangstelling tegemoet wordt gezien.
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.110 als volgt te wijzigen:
1. De voorgenomen uitbreiding van de ambtelijke formatieplaatsen met ongeveer 50
FTE, waarvan er in 2022 reeds 23 zouden moeten worden ingevuld, vooralsnog uit
deze concept begroting te halen.
2. Hierop pas dan terug te komen als een nadere analyse en goed gedocumenteerde
onderbouwing van de gewenste personele uitbreiding beschikbaar is.
en gaat over tot de orde van de dag.
Stemming

NIET IN STEMMING GEBRACHT: INGETROKKEN

Voor

.. stemmen ( )

Tegen

.. stemmen ( )
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AMENDEMENT
Onderwerp
Onroerend Zaak Belasting (OZB)
Datum
9 november 2021
Ingediend door
Lokaal Liberaal, VSA, BurgerPartij Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
2.2.1 onder 1 Lokale heffingen, onroerend zaak belasting
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4 De concept Programmabegroting 2022-2025,
4 De Programmabegroting 2020-2023;
4 De Programmabegroting 2021-2024;
overwegende dat:
4 het college de laatste jaren jaarlijks de rekening voor de gemeentelijke financiële
tekorten neerlegt bij de Veldhovense huiseigenaren en bedrijven;
4 de Veldhovense huiseigenaren en bedrijven over het jaar 2020 al 140Zo OZB
verhoging voor de kiezen hebben gekregen;
4 dit de verhoging was voor drie jaar, in één jaar in rekening gebracht bij de
huiseigenaren en bedrijven;
4 het college toch weer een extra OZB verhoging van ruim 50Zo per jaar voor de
komende jaren wil doorvoeren;
4 hiermee de huiseigenaren en bedrijven voor de jaren 2022-2024 een extra OZB
rekening krijgen van bijna 190Zo;
4 Lokaal Liberaal deze extra OZB verhoging ongehoord en ongepast vindt voor de
Veldhovense huiseigenaren en bedrijven;

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.110 als volgt te wijzigen:
1. Af te zien van de extra verhoging van de Onroerend Zaak Belasting voor het
komende jaar 2022.
2. De dekking in de begroting hiervoor te vinden in onder andere het niet of gedeeltelijk
realiseren van de voorgenomen uitbreiding van de ambtelijke organisatie in 2022.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

26 stemmen - VERWORPEN

Voor

5 stemmen (VSA, Burgerpartij Veldhoven, Lokaal Liberaal)

Tegen

21 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, CDA, PvdA, D66)
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LOKAAL LIBERAAL

Veldhoven

Onderwerp
Ontwikkelen digitale agenda
Datum
9 november 2021
Ingediend door
D66, VSA, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
2.1.0
Programma
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4
de programmabegroting 2022-2025 en de beantwoording van de technische vragen,
4 het rapport "Raad weten met digitalisering" van het Rathenau Instituut,
overwegende dat:
4 digitalisering kansen biedt voor efficiënte en effectieve dienstverlening,
4 digitale technologie een rol kan spelen in het realiseren van ambities die nu mede
door het tekort aan formatieplaatsen niet waargemaakt worden,
4 het uitgangspunt dat informatie en diensten in de eerste plaats digitaal worden
aangeboden op een toegankelijke en transparante werkwijze, vraagt om een visie op
hoogwaardige digitale informatievoorziening,
4 er geleerd kan worden van andere gemeenten waar digitale technologie succesvol
wordt ingezet met betrokkenheid van de raad,
4 digitale technologie ook leidt tot te adresseren vragen en bedreigingen, zoals het
ethisch gebruik van algoritmes en bescherming van (persoons)gegevens,
4 digitale technologie en de maatschappelijke gevolgen daarvan nog nauwelijks
onderwerp zijn in de begroting en in de raad,
4 de raad democratische besluitvorming wenst over de kaders voor inzet van data en
digitale technologie,

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.110 als volgt te wijzigen:
1. Aan de doelstelling in paragraaf 2.1.0 Bestuur en ondersteuning een doelstelling
'Digitale agenda' toe te voegen met als opgave: 'ontwikkelen van een digitale
agenda waaruit blijkt waar we als gemeente staan als het gaat om de inzet van
digitale technologie (0-meting) en een visie op waar we wíllen staan in 2025 ter
besluitvorming aan de raad voor te leggen' en te bekostigen uit de algemene
reserve.
en gaat over tot de orde van de dag.
Stemming

NIET IN STEMMING GEBRACHT: AANGEHOUDEN

Voor

.. stemmen ( )

Tegen

.. stemmen ( )

veldhoven
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Dichtbij, echt betrouwbaar

Veldhoven

LOKAAL LIBERAAL

#inbeweging

AMENDEMENT
Onderwerp
Datum
Ingediend door

Toevoegen Aandachtspunt levensloopbestendig bouwen aan Woonvisie
9 november 2021
D66, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal
Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 1 Programmabegroting 2022-2025
2.1.8 Doelstelling 4
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4 De intenties die de gemeente heeft uitgesproken in de paragraaf woningbouw (p. 63
ev.),
4 De ambitie die daarin is uitgesproken om in 2022 een nieuwe woonvisie vast te
stellen,
4 Het voorstel/voornemen van het college in de programmabegroting 2022-2025, in
paragraaf 2.1.8 - blz. 66, bij doelstelling 4, om daarbij een 6-tal uitgangspunten in
ieder geval te formuleren,
overwegende dat:
4 Er een tekort bestaat aan woningen voor alle categorieën inwoners,
4
Daarvoor levensloopbestendig bouwen nodig is,
4 Woningbouwcorporaties dit als uitgangspunt al hanteren,
4 Dit richting de toekomst de doorstroming op de woningmarkt faciliteert,

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.110 als volgt te wijzigen:
4 Aan de paragraaf "De Woonvisie wordt in ieder geval gebaseerd op:" in de
programmabegroting 2022 op pagina 66 toe te voegen:
"- Levensloopbestendig bouwen als aandachtspunt."
en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

26 stemmen - VERWORPEN

Voor

12 stemmen (D66, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, Burgerpartij
Veldhoven, Lokaal Liberaal)

Tegen

14 stemmen (VVD, GBV, PvdA)

Gemeente Belangen
Veldhoven

Veldhoven

AMENDEMENT
Onderwerp
Aanschaf speelattributen zwembad City Sport Veldhoven
Datum
9 november 2021
VVD, GBV
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
2.1.5
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4
Doelstelling 9 van het programma Sport, cultuur en recreatie, paragraaf 2.1.5,
waarin de gemeente wil zorgen voor een afname van het percentage niet-sporters in
Veldhoven;

overwegende dat:
4 Veldhoven straks beschikt over een gloednieuw zwembad;
4 De gemeente het aantal actieve sporters wil laten toenemen;
4 De VVD de samenwerking van de politieke partijen in Veldhoven wil bevorderen door
de fractievoorzitters van alle partijen deze speelattributen te laten proberen of
testen;
4 Het hebben van speelattributen, zoals wipeout toestellen, ook een impuls kan geven
aan het aantal bezoekers van het zwembad;
Besluit het raadsbesluit nr. 21.110 als volgt te wijzigen met toevoeging van het
volgende besluitpunt:
1. Om een bedrag van C 10.000 ter beschikking te stellen zodat het zwembad City
Sport Veldhoven sportattributen, zoals wipeout toestellen, kan aanschaffen om het
zwemmen in het nieuwe zwembad aantrekkelijker te maken voor met name de
jeugdige zwemmers.
2. De lasten te dekken uit het begrotingsoverschot 2022.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

26 stemmen - AANGENOMEN

Voor

14 stemmen (VVD, GBV, PvdA)

Tegen

12 stemmen (Senioren Veldhoven, VSA, CDA, D66, Burgerpartij
Veldhoven, Lokaal Liberaal)

Gemeente Belangen
Veldhoven

SENIOREN VELDHOVEN
Dichtbij, echt bebouwbaar

PvdA

D66

VELDHOVEN

veldhoven

VELDH
SAMEN
ANDRS

Veldhoven
tfinbeweging

LOKAAL. LIBERAAL

MENDEMENT
Onderwerp
Datum
Ingediend door

Ondersteunen van Stichting GoClean Veldhoven
9 november 2021
VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, D66, BurgerPartij
Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.5

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4
Dat er in Veldhoven vele vrijwilligers (ongeveer 180) actief zijn bij het opruimen van
zwerfafval en dat zij daarmee een gemeentetaak overnemen. Hoewel de gemeente
de Zwerfafvalpakkers faciliteert door de vereiste materialen (grijper, hesje,
vuilniszakring e.d.) in bruikleen te geven, heeft de Stichting GoClean Veldhoven
behoefte aan aanvullende financiële middelen voor onder meer het realiseren van
een prentenboek dat aan alle 4 tot 8 jarigen wordt uitgedeeld. Met het prentenboek
wordt bijgedragen aan de bewustwording en voorlichting onder de jeugd voor wat
betreft (het weggooien van) afval. Voorts wenst de Stichting voorlichting te geven op
scholen, verenigingen, winkeliers en bedrijven. Ook voor dat doel zijn financiële
middelen nodig;
4 Enkele Zwerfafvalpakkers maken bij het Zap'en gebruik van de applicatie Litterati.
Daarmee wordt de exacte locatie en het type zwerfafval vastgelegd. De hiermee
verzamelde data kunnen thans niet 1 op 1 worden uitgelezen door de gemeente. Dat
is een gemiste kans. Hiervoor is het nodig dat de gemeente zich aansluit bij het
Zwerfafvalkompas. Met de door de Zap'ers verzamelde data kan vervolgens op
efficiënte wijze beleid worden gevoerd;
overwegende dat:
4 Het gewenst is de Stichting GoClean Veldhoven aanvullend te ondersteunen met een
geldbedrag van C 7.500,00 zodat de Stichting dat geldbedrag kan aanwenden ter
realisering van haar (statutaire) doelen. Op deze wijze kan de Stichting zich in
blijven zetten voor een schoner en gezonder leefklimaat in Veldhoven;

Gemeente Belangen
Veldhoven

SENIOREN VELDHOVEN
Dichtbij, echt bebouwbaar

PvdA
VELDHOVEN

D66
veldhoven

VELDH
SAMEN
ANDRS

Veldhoven
tfinbeweging

LOKAAL LIBERAAL

♦♦♦4

Veldhoven

Besluit het raadsbesluit nr. 21.110 als volgt te wijzigen met toevoeging van het
volgende besluitpunt:
1.
2.
3.

De gemeente sluit zich voor één jaar aan bij het Zwerfafvalkompas.
De lasten te dekken uit het begrotingsoverschot 2022.
De benodigde capaciteit wordt geleverd door de Stichting GoClean; anders vervalt
punt 1.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

26 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

Voor

26 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA,
D66, Burgerpartij Veldhoven, Lokaal Liberaal)

Tegen

0 stemmen

Veldhoven

AMENDEMENT
Onderwerp

Leefbaarheid Citycentrum en Kromstraat

Datum

9 november 2021

Ingediend door

VVD

Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma

2.1.3

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4 De wens om de bezoekersaantallen in het Citycentrum en de Kromstraat verder te
doen toenemen;
4 Het toenemend koopgedrag via internet;

overwegende dat:
4 Bruisende winkelgebieden essentieel zijn voor een goed leef- en vestigingsklimaat;
4 Een toename van de bezoekersaantallen het risico van leegstand vermindert;
4 Activiteiten in het centrum een breder publiek kunnen trekken;
4 Activiteiten bijdragen aan de winkelbeleving;

Besluit het raadsbesluit nr. 21.110 als volgt te wijzigen met toevoeging van het
volgende besluitpunt:
1. Als stimulans een eenmalige bijdrage van C 5.000 per ondernemersvereniging te geven
om een door deze verenigingen nader te bepalen belevingsactiviteit te organiseren in
het Citycentrum en de Kromstraat.
2. De lasten te dekken uit het begrotingsoverschot 2022.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

NIET IN STEMMING GEBRACHT: INGETROKKEN

Voor

.. stemmen ( )

Tegen

.. stemmen ( )

VELDH
SAMEN
ANDRS

LOKAAL LIBERAAL

AMENDEMENT

Veldhoven

Onderwerp
Jeugdoverlast
Datum
9 november 2021
Ingediend door
BurgerPartij Veldhoven, VSA, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programmanummer 2.1.1
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4 De tabel op bladzijde 23 van de Programmabegroting over jeugdoverlast;
overwegende dat:
4 De jeugd zich belemmerd heeft gevoeld en zijn emoties en frustraties heeft
geuit door de coronamaatregelen;
4 Dat de jeugd elkaar tijdens de lockdown periodes toch heeft opgezocht in het
openbaar gebied en in thuissituaties;
4 De overlast hierdoor meer zichtbaar was en eerder ervaren werd, waardoor
meer meldingen werden gedaan;
4 Het aantal meldingen in 2020 hierdoor uitzonderlijk hoog was; (context was
geheel anders door corona)
4 Er steeds minder beperkingen zijn en er steeds meer terug gegaan wordt naar
het 'nieuwe normaal';
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.110 als volgt te wijzigen:
1. De tekst "Aantal incidenten jeugdoverlast met 1007o verminderen t.o.v. 2020
(2020: 298)" te veranderen naar "Aantal incidenten jeugdoverlast terug te
dringen naar tenminste de cijfers van 2019 (2019: 159)".

en gaat over tot de orde van de dag (en gaat verder met de vergadering).
Stemming

26 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

Voor

26 stemmen (Burgerpartij Veldhoven, VVD, GBV, Senioren
Veldhoven, vSa, CDA, PvdA, D66, Lokaal Liberaal)

Tegen

0 stemmen

VELDH
SAMEN
ANDRS

D66
veldhoven

LOKAAL LIBERAAL

AMENDEMENT

Veldhoven

Onderwerp
WOB-verzoeken
Datum
9 november 2021
Ingediend door
BurgerPartij Veldhoven, VSA, D66, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programmanummer 2.1.0
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4
De tekst op bladzijde 17 over capaciteitsuitbreiding Juridische zaken;
overwegende dat:
4 Het woord "mondiger" een negatieve indruk geeft over de inwoners;
4 Inwoners die een WOB-verzoek indienen hiermee gewoon hun rechten
uitvoeren;
4 In een aantal woningbouwprojecten samenspraak ontbreekt;
4 Weinig transparant bestuurscultuur is;
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.110 als volgt te wijzigen:
1. De tekst "De toename van het aantal WOB-verzoeken komt o.a. doordat
burgers steeds mondiger worden en door de toename van het aantal
woningbouwprojecten." te veranderen naar "De toename van het aantal WOBverzoeken komt o.a. doordat burgers steeds meer betrokken en kritischer
worden en door de toename van het aantal woningbouwprojecten".

en gaat over tot de orde van de dag.
Stemming

26 stemmen - AANGENOMEN

Voor

20 stemmen (Burgerpartij Veldhoven, VVD, Senioren Veldhoven,
VSA, CDA, PvdA, D66, Lokaal Liberaal)

Tegen

6 stemmen (GBV)

veldhoven

VELDH
SAMEN
ANDRS

Veldhoven
ěinbeweging

Veldhoven

LOKAAL LIBERAAL

MOTIE
Onderwerp

Bescherming van de Veldhovense woningmarkt door invoering
zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming
Datum
9 november 2021
Ingediend door
D66, VSA, CDA, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Raadsbehandeling van de programmabegroting 2022
2.1.8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4 de Programmabegroting 2022,
4 de constatering van het college in het hoofdkader van paragraaf 2.1.8 dat de vraag
naar betaalbare woningen in het SGE en dus ook in Veldhoven groot is, maar dat het
aanbod laag en de prijs hoog is,
overwegende dat:
4 een betaalbare, passende woning voor veel mensen niet is weggelegd in Veldhoven,
4 in stedelijke gebieden inmiddels 25 - 330Zo van de woningen in het goedkope en
middensegment wordt opgekocht door beleggers,
4 deze woningen meestal terugkomen op de markt voor hoge huurprijzen,
4 deze ontwikkeling zeer ten nadele is van kopers in het lage en middensegment,
4 deze ontwikkeling ten nadele kan zijn van de sociale cohesie in wijken,
4 vanwege bovengeschetste ontwikkelingen de nationale overheid twee instrumenten
ter beschikking heeft gesteld aan gemeenten om de lokale woningmarkt te
beschermen, te weten de zelfbewoningsplicht (nieuwbouw) en per 1/1/2022 de
opkoopbescherming (bestaande bouw),
4 de nationale overheid de nodige uitzonderingscriteria heeft aangegeven, zodat de
regelingen niet nadelig zijn voor bijvoorbeeld ouders die voor hun kinderen een huis
kopen en aan hen verhuren,
4 buurgemeenten zoals Eindhoven zelfbewoningsplicht al inzetten en aankondigen ook
opkoopbescherming in te gaan voeren,
4
een waterbed-effect kan optreden doordat beleggers uitwijken naar
(buur)gemeenten waar beschermende maatregelen voor de woningmarkt niet
genomen worden,
4 daarmee Veldhoven het risico loopt dat de druk op de woningmarkt nog verder
toeneemt,
4 het college bij de beantwoording van de artikel 42 vragen van D66 over dit
onderwerp weliswaar aangeeft geen noodzaak te zien om bescherming van de
Veldhovense woningmarkt op korte termijn te onderzoeken, laat staan in te voeren,
4 het college in diezelfde beantwoording tegelijkertijd aangeeft dat het uiteindelijk aan
de gemeenteraad is om de afweging te maken of bescherming noodzakelijk is,

veldhoven
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ANDRS

Veldhoven
ěinbeweging

Veldhoven

LOKAAL LIBERAAL

verzoekt het college:
4 om aan de gemeenteraad een voorstel te doen toekomen waarin de invoering van de
zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming in Veldhoven wordt uitgewerkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

26 stemmen - VERWORPEN

Voor

10 stemmen (D66, VSA, CDA, Burgerpartij Veldhoven, Lokaal
Liberaal, en mw. Van Hulst van Senioren Veldhoven)

Tegen

16 stemmen (VVD, GBV, PvdA en mw. De Greef en de heer
Coppens van Senioren Veldhoven)

Veldhoven

MOTIE
Verkorten doorlooptijd principeverzoeken woningbouw
Onderwerp
Datum
9 november 2021
VVD, Senioren Veldhoven, BurgerPartij Veldhoven
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.8

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,

kennis genomen hebbend van:
4
De lange doorlooptijden van aanvragen voor principeverzoeken voor woningbouw;
4 De ambtelijke capaciteit voor het sneller verwerken van de aanvragen tekortschiet
door het grote aantal aanvragen;
4 De houding van de gemeente verschuift van 'nee, tenzij' naar 'ja, mits';

overwegende dat:
4 De gemeente Veldhoven meer en sneller wil bouwen voor woningzoekenden;

verzoekt het college:
1. Mogelijkheden te onderzoeken en waar kan te implementeren om de aanvragers
delen van het proces over te laten nemen waarbij de gemeente de controlerende
taak uitvoert.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

NIET IN STEMMING GEBRACHT: AANGEHOUDEN

Voor

.. stemmen ( )

Tegen

.. stemmen ( )
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Veldhoven
#İnbeweging

-------------

SENIOREN VELDHOVEN

Dichtbij, ácht betrouwbaar

veldhoven

Veldhoven

MOTIE
De nieuwste laadtechnieken
9 november 2021
GBV, VVD, Senioren Veldhoven, CDA, PvdA, D66, BurgerPartij
Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022
Programma
2.1.7 Volksgezondheid en milieu

Onderwerp
Datum
Ingediend door

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4

4

Het feit, dat er tegenwoordig naast de reguliere laadpaal ook andere oplossingen zijn
voor het laden van elektrische voertuigen
Daarbij gedacht kan worden aan een lantaarnpaal waaraan ook een elektrische auto
kan worden opgeladen

overwegende dat:
4 Veldhoven behoort tot de Brainportregio, waar innovaties hoog in het vaandel staan;
4 De allerlaatste innovaties zorgen voor ruimtebesparing en een beter ruimtelijk
straatbeeld;
4 Deze ook goed toepasbaar zijn in nieuwbouwwijken;
4 Er voor de gebruikers niets verandert
verzoekt het college:
4 In overleg te treden met onze vaste leverancier van laadpalen om te bezien of er
mogelijkheden zijn om (op korte termijn) de nieuwste laadtechnieken, bijvoorbeeld
in combinatie met lantaarnpalen, toe te passen;
en gaat over tot de orde van de dag.
Stemming

26 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

Voor

26 stemmen (GBV, VVD, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA,
D66, Burgerpartij Veldhoven, Lokaal Liberaal)

Tegen

0 stemmen

gemeentebelangen
Gemeente
Belangen
Veldhoven
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VELDHOVEN

Veldhoven

MOTIE

Onderwerp
Ondersteuning veiligheidskosten gesubsidieerde evenementen
Datum
9 november 2021
GBV, VVD, PvdA, BurgerPartij Veldhoven
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022
2.1.5 Sport, cultuur en recreatie
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,

kennis genomen hebbend van:
4
4

Het feit dat de (financiële) ondersteuning van gesubsidieerde evenementen in
bepaalde gevallen tekort lijkt te schieten;
Dat dit komt doordat organisatoren een steeds groter gedeelte van de hiervoor
ontvangen subsidie moeten besteden aan te nemen maatregelen op het gebied van
veiligheid. Bijvoorbeeld aan crowdmanagement, het plaatsen van camera's,
verkeersregelaars, beveiliging en ehbo.

overwegende dat:
»
»

Dit soort kosten hoog uit kunnen vallen en onvoldoende zijn meegenomen bij het
vaststellen van het huidige subsidieniveau;
De uitvoering van bepaalde gesubsidieerde evenementen hierdoor in de toekomst
mogelijk in het geding komt. Het gaat bijvoorbeeld om Cityfest, de Omloop der
Kempen, de jaarlijkse carnavalsoptocht, de intocht van Sinterklaas en de
Oranjemarkt

verzoekt het college:
1.

Te onderzoeken in welke gevallen het voortbestaan van bepaalde gesubsidieerde
evenementen door hoge veiligheidskosten gevaar loopt;

2.

Om per geval waarbij dit probleem optreedt te zoeken naar een maatwerkoplossing,
zodat het voortbestaan van het evenement niet in gevaar komt.

en gaat over tot de orde van de dag.
Stemming

26 stemmen - AANGENOMEN

Voor

19 stemmen (GBV, VVD, Senioren Veldhoven, PvdA, Burgerpartij
Veldhoven)

Tegen

7 stemmen (VSA, CDA, D66, Lokaal Liberaal)

GemeenteBelangen
Veldhoven
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Dichtbij, écht betrouwbaar
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Veldhoven

MOTIE
Onderwerp
Datum
Ingediend door
Naar aanleiding van
Programma

Veldwijzer
9 november 2021
GBV, Senioren Veldhoven, PvdA, BurgerPartij Veldhoven
Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022
2.1.6 Sociaal domein

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november
2021,

kennis genomen hebbend van:
4
4
4

Het feit dat Veldwijzer sinds kort in het voormalig gebouw van de Parasol aan de
Sterrenlaan 15 is gevestigd.
Dat Veldwijzer het loket is voor Bureau Sociaal Raadslieden, Stichting Leergeld, de
Voedselbank en de gemeente Veldhoven.
Dat SWOVE en Cordaad binnenkort ook gevestigd zijn in dit gebouw.

overwegende dat:
4 GBV vanuit haar rol als volksvertegenwoordiger opmerkt dat Veldwijzer nog
4

4
4

onbekend is bij veel Veldhovenaren;
Het van groot belang is dat de Veldhovense burger de weg weet naar dit loket
zodat er zoveel mogelijk burgers geholpen worden. Mogelijke problemen worden
zo in een vroeg stadium gesignaleerd en opgepakt;
Dit niet alleen belangrijk is voor cliënten van de WMO, Jeugdwet, Participatiewet
en schulddienstverlening, maar voor alle Veldhovenaren;
De verantwoordelijkheid voor het vergroten van de bekendheid van Veldwijzer
primair bij partijen zelf ligt, met coördinatie vanuit BSR, en de gemeente een
ondersteunende rol heeft hierbij;

verzoekt het college:
4 Een actievere rol aan te nemen bij het vergroten van de bekendheid van
Veldwijzer onder Veldhovenaren en met de betrokken partijen afspraken te maken
over de mate waarin de bekendheid van Veldwijzer vergroot wordt in 2022 en op
welke wijze dit bereikt wordt.
De gemeenteraad eind 2022 te informeren welke acties hierop ingezet zijn.

4
4
en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

NIET IN STEMMING GEBRACHT: INGETROKKEN NA
TOEZEGGING
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MOTIE

Onderwerp
Aanhoudende rattenoverlast
Datum
9 november 2021
Ingediend door
VSA, CDA, D66, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.7 Volksgezondheid en milieu

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4 De unaniem aangenomen motie rattenoverlast aanpakken d.d. 12 november 2019 bij
de behandeling van de begroting 2020;
4 Het feit dat ratten de volksgezondheid kunnen schaden;
4 Het feit dat de bestrijding van rattenoverlast vanouds een gedeelde
verantwoordelijkheid was van de gemeente en haar inwoners;

overwegende dat:
4
De huidige inzet onvoldoende effectief is;
4 Overlast van ratten nog steeds toeneemt, blijkt via Social Media;
4 VSA het rattenprobleem als een gezamenlijk probleem ziet;
4 Er bij burgers nog steeds ervaring en deskundigheid ontbreekt om ratten effectief te
bestrijden;
4 Ratten geen onderscheid maken tussen verblijven op openbaar of particulier terrein;

verzoekt het college:
1. Om een hogere en resultaatgerichtere inzet tot actief informeren, voorlichten en
ondersteunen van Veldhovense inwoners en ondernemers om het rattenprobleem
aan te pakken en te voorkomen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

NIET IN STEMMING GEBRACHT: INGETROKKEN NA TOEZEGGING

Voor

.. stemmen ( )
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MOTIE

Onderwerp
Achteraf afval scheiden
Datum
9 november 2021
Ingediend door
VSA, CDA, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.7 Volksgezondheid en milieu ^ doelstelling 3

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4
De unaniem aangenomen motie achteraf afval scheiden d.d. 12 november 2019 bij
de behandeling van de begroting 2020;
4 Praktijkvoorbeelden van gemeenten waar achteraf scheiden van afval goedkoper is
en meer schone grondstoffen oplevert;
4 Het afval scheiden voor veel huishoudens een belasting is; alles in 1 bak is
makkelijker;
4 Afval scheiden door de Veldhovense inwoner niet meer beloond wordt;

overwegende dat:
4 Veldhoven een voortrekkersrol moet hebben op duurzaamheid in de regio;
4 Veldhoven een belangrijke innovator zou moeten zijn op het gebied van afval
scheiden binnen Brainport;
4 VSA een voorstander is van duurzaam scheiden van afval en zo meer schone en
hoogwaardige grondstoffen oplevert;
4 VSA het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk burgers meedoen;
4 Achteraf scheiden van afval steeds goedkoper wordt;
4 Plannen voor een mega fabriek voor afvalscheiding in onze regio worden uitgewerkt:
Eindhoven, Helmond, Geldrop-Mierlo, Valkenswaard, Meierijstad, Den Bosch, Oss en
de provincie Noord-Brabant;
4
Veldhoven niet meedoet;

verzoekt het college:
1. Om aan te sluiten bij het megafabriek initiatief en over te gaan tot achteraf scheiden
van het Veldhovense afval, met als reden dat dit effectiever en goedkoper is en ook
meer schone grondstoffen oplevert.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming
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Veldhoven

MOTIE
Onderwerp
Regie bij bouwen
Datum
9 november 2021
VSA, Senioren Veldhoven, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4
Veldhoven groeit naar een gemeente met 50.000 inwoners en zo'n 35.000 tot 40.000
banen;
4 De bouwversnelling die gaande is;

overwegende dat:
4 Er opnieuw extra aandacht nodig blijft voor de woningnood;
4 Er nog altijd een groot tekort is aan betaalbare woningen voor alle doelgroepen en
dat dit de komende jaren nog zo zal zijn;
4
VSA van mening is dat naast regionale afspraken de gemeente ook zelf meer regie
kan nemen;

verzoekt het college:
1. De regie te nemen door voor verschillende doelgroepen een bouwplan te ontwikkelen
en dan een uitvoerende partij erbij te zoeken;

en gaat over tot de orde van de dag.
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LOKAAL LIBERAAL

Veldhoven

MOTIE
Onderwerp
Datum
Ingediend door

Groenbeheer (of biodiversiteit)
9 november 2021
VSA, VVD, GBV, Senioren Veldhoven, PvdA, D66, BurgerPartij
Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.5 Sport, cultuur en recreatie + doelstelling 1

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4 De Programmabegroting 2022-2025;

overwegende dat:
4 Het belangrijk is dat Veldhoven groen blijft;
4 Het aantal bomen in Veldhoven nooit mag afnemen;
4 Het omvormen van groen naar gras een verarming van biodiversiteit is;
4 Dit heeft ook een verarming van het straatbeeld tot gevolg;

verzoekt het college:
1. De ambitie te verhogen tot zeker 4,5 hectare groot en zo meer biodiversiteit binnen
onze gemeentelijke grenzen te realiseren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

26 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

Voor

26 stemmen (VSA, VVD, GBV, Senioren Veldhoven, CDA, PvdA,
D66, Burgerpartij Veldhoven, Lokaal Liberaal)

Tegen

0 stemmen

PvdA
i

~

Veldhoven

VELDHOVEN

MOTIE
Onderwerp
Evenementen en een goed leefklimaat
Datum
9 november 2021
PvdA
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.5 Sport, cultuur en recreatie, taakveld 3 evenementen

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,

kennis genomen hebbend van:
4 het zomerse evenement Lounge at the Park, in lijn met de bepalingen in het

4
4
4

4
4

gemeentelijke evenementenbeleid gedurende een aantal weekenden gehouden aan
de Europalaan;
de, als gevolg van Covid-19, korte termijn tussen publicatie vooraf en de
bezwaartermijnen, het maken van bezwaar tegen deze editie weinig zin had;
de overlast voor omwonenden, van wie een zestal daarover klachten indiende;
bewoners aangeven dat aanpassing van geluidsniveaus enkel gebeurde op het
moment van meten;
het feit dat in de uitvoeringsnota evenementenbeleid voor het Meiveld (Cityfest) en
d'Ekker (Beach event) uitzonderingen worden gemaakt voor de geluidsnormen.
Er geen uitzondering geldt voor het terrein aan de Europalaan;

overwegende dat:
4
4
4
4
4
4
4
4

Veldhovenaren voldoende mogelijkheden moeten hebben voor ontspanning en
verbinding;
evenementen als deze daar een goed 'middel' voor zijn;
deze ook te verdragen moeten zijn voor de omwonenden;
we toe moeten naar een situatie die rekening houdt met de belangen van
omwonenden, bezoekers en organisatoren van evenementen;
de coronatijd het lastiger maakte om lange termijnplannen te maken;
in het evenementenbeleid enkel boetes staan voor overlastbezorgers en
voedselveiligheid;
het de bevoegdheid van het college is om evenementen al dan niet toe te staan;
de raad een controlerende taak heeft;

PvdA

Veldhoven

verzoekt het college:
1.
2.

Het beleid vanaf heden strikt te handhaven (o.a. de bezwaartermijnen en de
geluidsnormen)
Bij herijking van het evenementenbeleid deze voor te leggen aan de raad, rekening
houdend met bovenstaande

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

NIET IN STEMMING GEBRACHT: INGETROKKEN

Voor

.. stemmen ( )

Tegen

.. stemmen ( )

Gemeente Belangen
Veldhoven

Veldhoven

MOTIE
Onderwerp
Evaluatie minimaregelingen
Datum
9 november 2021
PvdA, GBV, BurgerPartij Veldhoven
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.6: Sociaal Domein

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennisgenomen hebbend van:
4 de programmabegroting 2022;
4 het huidige minimabeleid van de gemeente Veldhoven;
4 het maximale inkomen van 1100Zo van de bijstandsnorm voor bijzondere bijstand;
4 de percentages voor bijzondere bijstand in buurgemeenten;
4 CBS-onderzoeken (2019) die een gemiddelde stijging in uitkeringen in de bijzondere
bijstand laten zien onder Nederlandse gemeenten;
4 dat het gemiddelde inkomen voor huishoudens met een laag inkomen 1170Zo van de
bijstandsnorm is volgens de inventarisatie armoedebeleid van de G27-gemeenten;
overwegende dat:
4 enkele regiogemeenten een hoger percentage van de bijstandsnorm (115 of 1200Zo)
hanteren dan Veldhoven en zo een grotere doelgroep kunnen ondersteunen;
4
incidentele en vaak onverwachte kosten bij huishoudens met een laag inkomen niet
moeten leiden tot (extra) schulden;
4 onze gemeente met een hoger percentage van de bijstandsnorm de landelijke trend
voor hogere uitgaven bijzondere bijstand volgt en huishoudens met een laag
inkomen zo meer armslag geeft;
verzoekt het college:
4 de huidige uitwerking van de bijzondere bijstand te evalueren met als specifieke
vraag of de huidige 1100Zo van de bijstandsnorm toereikend is voor huishoudens met
lage inkomens;
4 te onderzoeken wat de effecten kunnen zijn van een verhoging van het maximum
inkomen voor de bijzondere bijstand van 1100Zo naar 1200Zo, zowel financieel (wat
kost dit?), maar vooral ook maatschappelijk (wat betekent dit voor de mogelijkheid
om mee te doen in de maatschappij voor huishoudens met bijzondere bijstand?);
4 de uitkomsten van dit onderzoek, voorafgaand aan de kadernota 2022, aan de Raad
aan te bieden;
en gaat over tot de orde van de dag.
Stemming

NIET IN STEMMING GEBRACHT: INGETROKKEN NA TOEZEGGING

Voor

.. stemmen ( )

Tegen

.. stemmen ( )

Veldhoven

MOTIE
Onderwerp
Deelname Schone Lucht Akkoord
Datum
9 november 2021
PvdA
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen/ Programmabegroting 2022-2025
Programma
2.1.7: Volksgezondheid en milieu

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennisgenomen hebbend van:
4 het door Rijk, provincies en gemeenten opgestelde Schone Lucht Akkoord;
4 het doel van dit akkoord: de permanente verbetering van de luchtkwaliteit, met een
gezondheidswinst van 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016;
4 het feit dat de gemeente Veldhoven dit akkoord nog niet heeft ondertekend;
overwegende dat:
4 Veldhoven tegen Eindhoven Airport aan ligt, wat zorgt voor luchtvervuiling in de
vorm van fijnstof;
4 een goede luchtkwaliteit essentieel is voor een gezond leefklimaat en vervuilde lucht
het tegenovergestelde veroorzaakt;
4 tekenen van het Schone Lucht Akkoord een helder doel stelt voor de verbetering van
de luchtkwaliteit en uit het akkoord voortvloeiende acties hieraan kunnen bijdragen;
verzoekt het college:
1. Het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen, zo mogelijk met de buurgemeenten;
2. Financiering voor de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord gezamenlijk met
regiogemeenten aan te vragen bij het Rijk.

en gaat over tot de orde van de dag.
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LOKAAL LIBERAAL

MOTIE
Faciliteren gezamenlijk initiatief van drie culturele instellingen
9 november 2021
D66, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal
Liberaal
Naar aanleiding van Raadsbehandeling van de programmabegroting 2022
Programma
2.1.5. Sport, cultuur en recreatie

Onderwerp
Datum
Ingediend door

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4 de Programmabegroting 2022,
4 het voornemen om in 2023 een visie op een volwaardige bibliotheekvoorziening op
te leveren,
4 de ontwikkeling van een visie op de toekomstige functie en inrichting van het
Citycentrum,
overwegende dat:
4 de bibliotheek een basisvoorziening binnen onze gemeente en onze gemeenschap is,
waar mensen bij elkaar komen voor ontmoeting, kennis en cultuur,
4 de bibliotheek al jarenlang stilstaat in haar ontwikkeling, omdat zij in afwachting is
van een visie op huisvesting en daar onlosmakelijk mee verbonden een visie op een
inhoudelijke koers,
4 deze status quo zeer onwenselijk is, zowel voor de gebruikers als de werknemers
van de bibliotheek,
4 in het vacuüm dat is ontstaan een initiatief is opgestart waarbij drie culturele
instellingen (bibliotheek, theater en museum) de handen ineenslaan om een
oplossing te vinden voor huisvestingsvraagstukken, maar zeker ook cultureel
inhoudelijke vraagstukken,
4 de drie culturele partners zich niet kunnen en willen neerleggen bij de lange periode
die de gemeente aangeeft nodig te hebben om tot een visie te komen,
4
hun initiatief naadloos aansluit bij de bredere ontwikkeling van de aanpak van het
Citycentrum en wordt afgestemd met het Centrum Ontwikkelings Programma,
4 de drie culturele partners al constructief in overleg zijn met stakeholders in de
Brainport Regio en binnen de Veldhovense gemeenschap,
4 het goed is dat de culturele partners elkaars complementariteit willen benutten en
open staan om deze te versterken door het betrekken van meer partners (cultureel
en commercieel),
4 de eerste presentatie van de denkrichting en de stevige regierol die de drie culturele
partners pakken, blijk geeft van initiatief, ambitie en realiteitszin,
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verzoekt het college:
4 de drie culturele instellingen te faciliteren bij de ontwikkeling van hun visie op een
brede doorontwikkeling en inpassing van cultuur (zowel inhoudelijk, als facilitair in
de vorm van integrale, multi-inzetbare huisvesting) in Veldhoven in het algemeen,
en in het Citycentrum in het bijzonder,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

26 stemmen - VERWORPEN

Voor

12 stemmen (D66, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, Burgerpartij
Veldhoven, Lokaal Liberaal)

Tegen

14 stemmen (VVD, GBV, PvdA)
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MOTIE
Veldhoven
Onderwerp
Instellen van de 'Rien Luijkx Klare Taal Bokaal'
Datum
9 november 2021
D66, VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, BPV, LL
Ingediend door
Naar aanleiding van Raadsbehandeling Programmabegroting 2022
2.1.0. Programmaplan - Bestuur en ondersteuning - Hoofdkader
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4 de Programmabegroting 2022,
4 de opgave die het college zich onder paragraaf 2.1.0 stelt om als het gaat om
communicatie 'in alle gevallen rekening te houden met inwoners die niet over digitale
technieken beschikken en laaggeletterde inwoners',
overwegende dat:
4 elke inwoner van Veldhoven in staat moet zijn om de communicatie met de
gemeente en andere officiële instanties te begrijpen;
4 overheidscommunicatie en communicatie door andere officiële instanties door veel
inwoners echter wordt ervaren als moeilijk te doorgronden;
4 de gemeente Veldhoven in de begroting 2022 aangeeft zich bewust te zijn van de
problemen die grote groepen mensen hebben met het begrijpen van informatie
afkomstig van de gemeente;
4 op grond daarvan aankondigt acties te ontplooien om de toegankelijkheid en
leesbaarheid van informatie te vergroten;
4 er tegelijkertijd begrip is voor het feit dat het voor ambtenaren en beleidsmakers
binnen andere officiële instanties niet altijd eenvoudig is om beleidstaal om te
vormen tot 'klare taal', die iedereen begrijpt;
4 onze gemeenteraad in de persoon van BPV-raadslid Rien Luijkx een grote
voorvechter voor klare taal binnen de gelederen had;
4
Rien Luijkx als raadslid geen kans voorbij liet gaan om ambtenaren, beleidsmakers
van andere officiële instanties, college en raad te wijzen op het belang van gebruik
van taalniveau B1, dat door de meeste inwoners van Veldhoven goed begrepen kan
worden;
4 hij deze aansporingen altijd op positieve wijze deed;
4
Rien Luijkx ons helaas dit jaar op veel te jonge leeftijd ontvallen is;
4 De raad hem willen eren, door de belangrijke zaak waar hij voor stond, te weten
heldere communicatie in begrijpelijke taal;
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Veldhoven
verzoekt het college:
4
Om over te gaan tot de invoering van de 'Rien Luijkx Klare Taal Bokaal' een
aanmoedigingsprijs voor Veldhovense beleidsmakers, belangengroepen, inwoners,
raadsleden, bestuurders en organisaties;
4 binnen afzienbare tijd een commissie in het leven te roepen die de verdere
uitwerking van deze prijs ter hand neemt;
4 en alles in het werk te stellen om de bokaal in 2022 voor het eerst uit te kunnen
reiken;
en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

26 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

Voor

26 stemmen (D66, VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA,
PvdA, Burgerpartij Veldhoven, Lokaal Liberaal)

Tegen

0 stemmen

VELDH
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ĤNDRS
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MOTIE

Veldhoven

Onderwerp
Capaciteit uitbreiding met mensen met een uitkering
Datum
9 november 2021
BurgerPartij Veldhoven, VSA
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma
Diverse programma's, personele uitbreiding

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4 Dat in de Programmabegroting 2022 staat dat uit een analyse van de
personeelscapaciteit blijkt dat er in de komende jaren behoefte is aan uitbreiding van 50
fte's;
overwegende dat:
4 In Veldhoven een groot aantal mensen woonachtig is (werkzoekenden) die een uitkering
ontvangt;
4 Hieronder mogelijk ook mensen zijn die geschikt zijn om een toekomstige vacature bij de
gemeente in te vullen;
4 Op deze manier het mes aan twee kanten snijdt;
4
De gemeente een voorbeeld functie heeft;
verzoekt het college:
1. Om eerst, waar mogelijk, de gemeentelijke vacatures op te vullen met mensen die een
uitkering ontvangen.
2. Mensen die een uitkering ontvangen, waar mogelijk, om te scholen om deze vacatures op
te vullen.

en gaat over tot de orde van de dag.
Stemming
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Veldhoven

Onderwerp
Cijfers/aantallen bij meetindicatoren
Datum
9 november 2021
Ingediend door
BurgerPartij Veldhoven, VVD, GBV, VSA, CDA, D66, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Diverse programma's
Programma

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4 De Programmabegroting 2022;
overwegende dat:
4 Er bijna nergens cijfers en/of aantallen vermeld staan die bij de meetindicatoren horen;
Een voorbeeld hiervan is: 'actueel laadpalenbeleid' (pagina 57). De meetindicator is
'groei van het aantal openbare laadpalen' maar staat er verder geen cijfer t.o.v.
waarvan.
Nog een voorbeeld hiervan is: 'schulddienstverlening' (pagina 51). De doel is een
'toename van het aantal trajecten budgetcoaching en budgetbeheer vanuit de gemeente
t.o.v. 2020' maar er staat geen aantal van 2020 bij.
4 Inzicht in deze cijfers en/of aantallen belangrijk is voor de controlerende rol van de raad;
4 De cijfers en/of aantallen moeilijk te raadplegen zijn omdat ze over verschillende nota's
verspreid zijn;
verzoekt het college:
1. In de komende begrotingen, bij doelen en activiteiten, de laatst bekende gerealiseerde
cijfers en/of aantallen te vermelden die bij de meetindicatoren horen.

en gaat over tot de orde van de dag.
Stemming

26 stemmen - UNANIEM AANGENOMEN

Voor

26 stemmen (Burgerpartij Veldhoven, VVD, GBV, Senioren
Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, D66, Lokaal Liberaal)

Tegen

0 stemmen
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Veldhoven

Onderwerp
Zienswijzen op bestemmingsplannen
Datum
9 november 2021
Ingediend door
BurgerPartij Veldhoven, VSA, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
Programma
8, paragraaf 2.1.8

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4 Steeds meer zienswijzen op bestemmingsplannen worden ingediend;
overwegende dat:
4 Samenspraak processen nog verder ontwikkeld moeten worden;
4 Zienswijzen vaak een emotionele lading hebben;
4 Zienswijzen vaak juridisch niet gegrond zijn;
4
Het ambtelijk apparaat overbelast raakt;
4 Het uitzoeken en beantwoorden van zienswijzen veel tijd en geld kost;
verzoekt het college:
1. Om te onderzoeken of er een online wegwijzer kan worden ontwikkeld zodat indieners
weten wat ze moeten doen en al op voorhand kunnen zien of het nut heeft om een
zienswijze in te dienen.
2. Bij dit onderzoek mee te nemen de mogelijkheid om de zienswijze online in te dienen via
een link op het desbetreffende plan en dat de indiener automatisch een bericht van
ontvangst krijgt.

en gaat over tot de orde van de dag.
Stemming

NIET IN STEMMING GEBRACHT: AANGEHOUDEN

Voor

.. stemmen ( )

Tegen

.. stemmen ( )
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MOTIE
Onderwerp
Beleidsnota senioren
Datum
8 november 2021
SENIOREN VELDHOVEN
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022
Programma
2.1.6 Sociaal Domein

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4
De programmabegroting 2022, in het bijzonder 2.1.6 Sociaal Domein
4 Het vastgestelde Lokaal ouderenbeleid 2008-2012 bij raadsbesluit 08.016
overwegende dat:
4 Veel gemeenten in Nederland hebben een ouderen/senioren nota in welke vorm dan
ook;
4 Er vele vitale senioren wonen in onze mooie gemeente;
4 Dat deze groep mensen in deze gemeente vergeten worden daar er geen enkele
senioren nota meer is geweest sinds de regeerperiode 2008 - 2012;

verzoekt het college:
4 Om een senioren nota op te stellen, waarbij men er van uitgaat van het feit dat veel
vitale senioren in onze gemeente wonen, dit door of de eigen ambtenaren en of door
een bureau dat daar in is gespecialiseerd;
4 We vanuit een nieuwe nota beter en doelgerichter aanpak kunnen formuleren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

26 stemmen - VERWORPEN

Voor

3 stemmen (Senioren Veldhoven)

Tegen

23 stemmen (VVD, GBV, VSA, CDA, PvdA, D66, Burgerpartij
Veldhoven, Lokaal Liberaal)

VELDH
SAMEN
ANDRS

ŵ Yür
SENIOREN VELDHOVEN
Oichtbij, écht betrouwbaar

f „.

Burge* Partij Veldhoven

Veldhoven

MOTIE

Onderwerp
Versterken positie Veldhovense wijken
Datum
9 november 2021
VSA, Senioren Veldhoven, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal
Ingediend door
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2022-2025
2.1.0 Bestuur en organisatie ŭ 2.1.6 Sociaal domein + doelstelling 1 ŭ 4
Programma
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
kennis genomen hebbend van:
4
De Programmabegroting 2022-2025;
4 Het starten van het project 'Burgerparticipatie' (spoor 2) in 2022 (pag 15) dat wordt
uitgevoerd samen met inwoners, instellingen en ondernemers;
4 De toezegging van de evaluatie van het samenspraakproces;
overwegende dat:
4
VSA het belangrijk vindt dat het gemeentelijk bestuur op de hoogte is van de
behoeften van de inwoners en met inwoners in contact wil staan. We denken met
name aan: toenemende vergrijzing, stijging van problemen onder jongeren, de
schakelpositie van de wijken en wijkplatforms;
verzoekt het college:
1. De raad te informeren, aangezien zij een controlerende taak heeft, zodra de
evaluaties die samenspraakregisseurs met deelnemers aan spoor 2 zijn doorlopen.

en gaat over tot de orde van de dag.
Stemming

NIET IN STEMMING GEBRACHT: INGETROKKEN NA TOEZEGGING

Voor

.. stemmen ( )

Tegen

.. stemmen ( )

Raadsbesluit Verordening Begraafrechten 2022
volgnummer
datum raad
agendapunt
onderwerp

21.072
9 november 2021
vaststellen "Verordening Begraafrechten 2022"

De raad van de gemeente Veldhoven;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021, nr. 20.067;
overwegende dat de tarieven voor de begraafrechten moeten worden aangepast om de
kostendekking te waarborgen;
gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de "Verordening op de heffing en invordering van Begraafrechten 2022"

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a. begraafplaats:
de gemeentelijke begraafplaats, zoals aangegeven in de
"Verordening op het beheer en het gebruik van de
gemeentelijke begraafplaats Veldhoven 2021";
b. particulier graf:

c. algemeen graf:
d. particulier urnengraf:

e. algemeen urnengraf:

f. asbus:
g. urn:
h. verstrooiingsplaats:
i. gedenkteken:
j. grafbedekking:

een graf, een grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een
natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:
- het doen begraven en begraven houden van lijken;
- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of
zonder urnen;
- het doen verstrooien van as;
een graf bij de gemeente in beheer waarbij aan eenieder de
gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;
een graf, een grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor
bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:
- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of
zonder urnen;
- het doen verstrooien van as.
een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder
gelegenheid wordt gegeven tot het doen bijzetten van asbussen
met of zonder urnen;
een bus ter berging van as van een overledene;
een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;
een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt
verstrooid;
op graven aanwezige gedenkstenen;
gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf, een

verstrooiingsplaats of gedenkplaats.

Artikel 2. Belastbaar feit
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de
begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten
in verband met de begraafplaats.

Artikel 3. Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie
de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen
gebruik maakt.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief
1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze
verordening behorende tarieventabel.
2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel
genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5. Belastingjaar
1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan
het kalenderjaar.
2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4 van de tarieventabel is het
belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6. Wijze van heffing
1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel, worden geheven bij
wege van aanslag.
2. De overige rechten, genoemd in de tarieventabel, worden geheven door middel van een
gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor
de jaarlijks verschuldigde rechten
1. De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel, zijn verschuldigd
bij de aanvang van het belastingtijdvak, of, zo dit later is, bij de aanvang van de
belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, zijn de rechten
genoemd in hoofdstuk 4 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde
gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang
van de belastingplicht, nog volle maanden overblijven.
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak
op ontheffing voor de rechten bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel voor zoveel
twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het
einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag
van de ontheffing minder bedraagt dan C 25,00.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten
Andere rechten, dan die bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij
de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen,
werken of inrichtingen.

Artikel 9. Termijnen van betaling
1. De rechten moeten worden betaald binnen zestig dagen na de dagtekening van het
aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.
2. Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de
Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een
bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10. Kwijtschelding
Bij de invordering van begraafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot
de heffing en invordering van de begraafrechten.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel
1. De "Verordening Begraafrechten 2021" van 10 november 2020 nummer 20.046, wordt
ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de
heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich
voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Begraafrechten 2022".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering
van 9 november 2021.

mr. G.M.W.M. Wasser

M.J.A. Delhez

griffier

voorzitter

Raadsbesluit Verordening Afvalstoffenheffingen 2022
volgnummer
datum raad
agendapunt
onderwerp

21.069
9 november 2021
vaststellen Verordening Afvalstoffenheffingen 2022

De raad van de gemeente Veldhoven;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021, nr. 21.067;
overwegende dat het noodzakelijk is de tarieven van de afvalstoffenheffing aan te passen om de
kostendekking te waarborgen;
gelet op artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;

b e s l u i t :

vast te stellen de "Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffingen 2022"

Artikel 1. Inleidende bepaling
Krachtens deze verordening wordt een afvalstoffenheffing geheven.

Artikel 2. Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
»
"gebruik maken": gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer;
»
groene mini-container: een container bestemd voor de afvoer van groente-, fruit- en
tuinafval alsmede etensresten (GFT+E);
»
grijze container: een container bestemd voor het huishoudelijk restafval (niet zijnde plastic,
metaal en drankkartons), met een maximale inhoud van 240 liter.

Artikel 3. Aard van de belasting en belastbaar feit
1.
2.

Onder de naam "Afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in
artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.
De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke
grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan
krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het
inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4. Voorwerp van de belasting.
1.
2.

Voorwerp van de belasting is een perceel.
Als perceel wordt aangemerkt:

a.
b.
c.
d.

e.

de onroerende zaak, bedoeld in artikel 16, onder a, c, d en f van de Wet waardering
onroerende zaken;
de roerende zaak, welke duurzaam aan een plaats gebonden is;
een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn indeling
is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
een samenstel van twee of meer in onderdeel b bedoelde roerende zaken of in
onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde persoon in gebruik zijn en
die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar horen.
het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerende zaak,
van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld
samenstel.

Artikel 5. Belastingplicht
De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al
dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een
perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een
verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 6. Maatstaf van heffing en belastingtarief
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

2022

2021

de belasting bedraagt per perceel per belastingjaar
C 275,53
C 241,98
de belasting als bedoeld in lid 1. wordt verminderd met
C 82,66
C 72,59
indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien
de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belasting
plicht, wordt gebruikt door één persoon.
De belasting voor het op 1 januari van het belastingjaar of,
indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de
belastingplicht, in bruikleen hebben van één extra grijze of
groene mini-container, bedraagt per belastingjaar
C 100,00
C 100,00
De belasting voor het op aanvraag omwisselen van een
container naar een container van een ander volume bedraagt
per keer
C 25,00
C 25,00
(na het betrekken van een nieuwe woning wordt de omwisseling
op verzoek éénmaal gratis uitgevoerd, mits dit verzoek is gedaan
binnen 6 weken nadat de woning in gebruik is genomen).
De belasting bedoeld in artikel 4 wordt geheven door middel van
een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving.
Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending
of uitreiking van een schriftelijke kennisgeving aan de belasting
schuldige bekendgemaakt,
Belastingaanslagen van minder dan C 10,00 worden niet opgelegd.
Voor de toepassing van het bepaalde in het vijfde lid wordt het totaal van de op een
aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen afvalstoffenheffing of andere heffingen
aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 7. Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8. Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1.
2.

3.

4.

De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de
aanvang van de belastingplicht.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting
verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting
als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden
overblijven.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op
ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als
er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de
gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

Artikel 10. Termijnen van betaling
1.

2.

3.

De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt
drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet en de volgende termijn drie
maanden later.
In afwijking van het eerste lid geldt, dat zolang de verschuldigde bedragen door middel van
automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden
afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er
na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar
overblijven, met dien verstande, dat het aantal termijnen tenminste vijf en ten hoogste elf
bedraagt. De eerste termijn vervalt een maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk
van de volgende termijnen telkens een maand later.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde
termijnen.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en invordering van de afvalstoffenheffingen.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel
1.

2.
3.
4.

De "Verordening afvalstoffenheffingen 2021" van 10 november 2020, nummer 20.043,
wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de
heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich
voor die datum hebben voorgedaan.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening afvalstoffenheffingen 2022".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering van 9
november 2021.

mr. G.M.W.M. Wasser

M.J.A. Delhez

griffier

voorzitter

Bijlage III Hondenbelasting
250706 Onderhoud voorz. uitlaten honden

434399 Ov. niet duurzame goed. en dnst

30101 Tot. gebied a /uitv.

250706 Onderhoud voorz. uitlaten honden

434399 Ov. niet duurzame goed. en dnst

30102 Tot. gebied b /uitv.

250706 Onderhoud voorz. uitlaten honden

434399 Ov. niet duurzame goed. en dnst

30103 Tot. gebied c /uitv.

250706 Onderhoud voorz. uitlaten honden

434399 Ov. niet duurzame goed. en dnst

30104 Tot. veldhoven /uitv.

250706 Onderhoud voorz. uitlaten honden

434399 Ov. niet duurzame goed. en dnst

30105 Tot. gebied d /uitv.

250706 Onderhoud voorz. uitlaten honden

462225 Loonkosten BenR

250707 Controle voorz. uitlaten honden

462216 Loonkosten MenO

206400 Hondenbelasting

434399 Ov. niet duurzame goed. en dnst

206400 Hondenbelasting

462211 Loonkosten AenO

206400 Hondenbelasting

462212 Loonkosten FB

210210 Omgevingsv. Handh. & -toezicht/

434399 Ov. niet duurzame goed. en dnst

30104 Tot. veldhoven /uitv.

39198 Opvang zwervende dieren

Apv & bijz. wetten
Overheadkn (zie tabblad overhead)
Totale lasten
206400 Hondenbelasting

840200 Bel. op inkomen van gezinnen
Totale baten
Kostendekkendheid:

2022
C

55,587.00

C

35,884.00

e

38,204.00

e

4,023.00

e

8,723.00

C

16,357.00

C

47,177.00

C

5,979.00

C

9,387.00

C

11,593.00

C

63,614.00

C

65,472.00

C 362,000.00
C 362,000.00
C 362,000.00
100.0007o

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE "VERORDENING BEGRAAFRECHTEN 2022".

Hoofdstuk 1. Het verlenen van rechten.
2022

2021

1.1.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een
graf wordt geheven:
- voor een periode van 20 jaar

E

428,09 E

422,18

1.2.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een
urnengraf wordt geheven:
- voor een periode van 20 jaar

E

428,09 E

422,18

E

612,93 E

604,47

E

306,47 E

302,24

E

220,55 E

217,50

1.3.

Voor het verlengen van het recht als bedoeld in 1.1.
en 1.2. met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk
aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor
het verlenen van het uitsluitend recht.

Hoofdstuk 2. Begraven.
2.1.
2.2.

2.3.

Voor het begraven van een lijk van een persoon van
één jaar of ouder wordt geheven
Voor het begraven van een lijk van een kind beneden
één jaar alsmede van een als levenloos aangegeven
kind wordt geheven
Het recht, bedoeld in 2.1. en 2.2. wordt, indien het
begraven geschiedt op een zaterdag, een zondag
of een algemeen erkende feestdag, verhoogd met

Hoofdstuk 3. Bijzetten van asbussen en urnen.
3.1.

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt
geheven:

3.1.1.
3.1.2.

in een urnengraf
in een particulier graf
in een algemeen graf

E
E
E

171,63 E
612,93 E
612,93 E

169,26
604,47
604,47

Het recht bedoeld in 3.1. wordt, indien het bijzetten
geschiedt op een zaterdag, een zondag of een alge
meen erkende feestdag, verhoogd met

E

220,55 E

217.50

E
E
E
E

87,80 E
55,60 E
87,80 E
55,60 E

86,59
54,83
86,59
54,83

3.1.3.
3.2.

Hoofdstuk 4. Grafbedekking en onderhoud.
4.1.

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.2.

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden
van de begraafplaats inclusief de zich daarop
bevindende grafruimten en gedenktekens wordt
geheven per uitgegeven grafruimte per jaar:
voor een algemeen graf
voor een algemeen urnengraf
voor een particulier graf
voor een particulier urnengraf
De rechten als bedoeld in 4.1. kunnen worden afge
kocht voor bepaalde tijd door voldoening van een be
drag bepaald volgens onderstaande tabel. De afkoop
som bedraagt de contante waarde van de op het
tijdstip van afkoop nog te verschijnen belastingbe-

dragen, en wordt berekend door vermenigvuldiging
van het jaarlijks belastingbedrag met de hierna te
noemen factor.
aantal jaren waarvoor
vermenigvuldigingsfactor
wordt afgekocht
1.
0,94
2.
1,81
2,62
3.
4.
3,39
5.
4,10
4,77
6.
7.
5,39
5,97
8.
6,52
9.

12.

7,02
7,50
7,94

13.
14.

8,36
8,75

15.
16.
17.
18.
19.
20.

9,11
9,45
9,76
10,06
10,34

10.
11.

10,59

Hoofdstuk 5. Inschrijven en overboeken van eigen graven.
5.1.

5.1.1.

Voor het inschrijven en overboeken van particuliere
graven in een daartoe bestemd register wordt
geheven
Voor het inschrijven en overboeken van particuliere
urnengraven in een daartoe bestemd register wordt
geheven

e

25,44 e

25,09

e

25,44 e

25,09

e

612,93 e

604,47

e

306,47 e

302,24

e

612,93 e

604,47

e
e
e
e

171,63 e
171,63 e
171,63 e
171,63 e

169,26
169,26
169,26
169,26

e
e

306,47 e
85,83 e

302,21
84,64

e

85,83 e

84,64

Hoofdstuk 6. Opgraven en ruimen.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.

6.5.1.

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven
Voor het na het opgraven afzonderen van een lijk ten
behoeve van crematie of herbegraving wordt geheven
Voor het na opgraven weer herbegraven in een ander
graf wordt geheven
Voor het opgraven of verwijderen van een asbus
wordt geheven:
- uit een particulier graf
- uit een particulier urnengraf
- uit een algemeen graf
- uit een algemeen urnengraf
bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt
geheven:
- in een particulier of algemeen graf
- in een particulier of algemeen urnengraf
Voor het verstrooien van as op een verstrooiingsplaats wordt per asbus geheven:

6.5.2.

Het recht bedoeld in 6.5.1. wordt, indien het ver
strooien geschiedt op een zaterdag, een zondag of
een algemeen erkende feestdag, verhoogd met

Behorende bij raadsbesluit van 9 november 2021

mr. G.M.W.M. Wasser
griffier

E

220,55 E

217,50

Raadsbesluit Verordening hondenbelasting 2022
volgnummer
datum raad
agendapunt
onderwerp

21.071
9 november 2021
vaststellen "Verordening hondenbelasting 2022

De raad van de gemeente Veldhoven;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021, nr. 21.067;
overwegende dat het noodzakelijk is de tarieven van de hondenbelasting aan te passen om
de kostendekking te waarborgen;
gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de "Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2022",
Onder de naam "hondenbelasting" wordt een directe belasting geheven voor het houden
van een hond binnen de gemeente.

Artikel 1. Belastbaar feit.
Onder de naam "hondenbelasting" wordt een directe belasting geheven voor het houden
van een hond binnen de gemeente.

Artikel 2. Belastingplicht
1. Belastingplichtig is de houder van een hond.
2. Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich
heeft, tenzij blijkt, dat een ander de houder is.
3. Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het
houden van een hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de
Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.

Artikel 3. Vrijstellingen

1. In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of
ruimtes bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn
aangetroffen, dan wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan, welke
locatie als inrichting is aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit
houders van dieren.
2. In dit artikel wordt verstaan onder assistentiehond:

a.
b.
c.

een hond opgeleid voor hulp aan mensen met een motorische beperking;
een hond opgeleid voor hulp aan mensen met een auditieve beperking;
een hond opgeleid voor de begeleiding van blinden en mensen met een visuele
beperking;
d. een hond opgeleid om mensen met epilepsie bij te staan en alarm te slaan bij een
aanval;
e.
een hond opgeleid voor hulp aan mensen met autisme of een post traumatisch stress
syndroom.
3. De belasting wordt niet geheven ter zake van honden:
a.
die verblijven in een hondenasiel
b.
die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in
een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van
dieren;
c.
die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond
worden gehouden.
d.
die zijn opgeleid als assistentiehond en als zodanig door een persoon met een
visuele, lichamelijke of geestelijke beperking worden gehouden.

Artikel 4. Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.

Artikel 5. Belastingtarief.

1.

De belasting bedraagt per belastingjaar per hond

2.

In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting voor
honden, gehouden in een kennel, per belastingjaar, per kennel
Voor de toepassing van de vorige volzin wordt onder kennel
verstaan een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van
het Besluit houders van dieren, bestemd en gebruikt voor het
fokken van honden voor de verkoop of aflevering van
nakomelingen.

3.

2022
83,24 C

2021

C

C

249,72 C

239,43

79,81

Het tweede lid blijft buiten toepassing als belastingplichtige
schriftelijk verzoekt de verschuldigde belasting vast te stellen
naar het werkelijke aantal honden, als blijkt dat dit bedrag lager
is dan het op de voet van het tweede lid bepaalde bedrag.

4. Belastingaanslagen van minder dan C 10,00 worden niet opgelegd.
5. Voor de toepassing van het bepaalde in het vierde lid wordt het totaal van de op een
aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen hondenbelasting of andere heffingen
aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 6. Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7. Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
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Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. De belasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de
aanvang van de belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, dan wel het aantal honden in
de loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere
belasting ter zake van het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde
gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang
van de belastingplicht, respectievelijk de toename van het aantal honden, nog volle
kalendermaanden overblijven.
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal
honden in de loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing
voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat
jaar, na het einde van de belastingplicht, respectievelijk de vermindering van het aantal
honden, nog volle kalendermaanden overblijven.
4. De belastingplicht eindigt op het tijdstip waarop de schriftelijke mededeling is ontvangen,
inhoudende, dat de belastingplichtige geen houder meer is van een hond. Hierbij dient
dan tevens de uitgereikte hondenpenning te worden ingeleverd.

Artikel 9. Continuering belastingplicht
Ten aanzien van de belastingplichtige aan wie over het vorige belastingjaar een aanslag
werd opgelegd, wordt de belasting geheven naar hetzelfde aantal honden als waarnaar hij
voor het laatst aangifte heeft gedaan, tenzij blijkt, dat bedoeld aantal honden waarover hij
belastingplichtig is wijziging heeft ondergaan of dat zijn belastingplicht voor de aanvang van
het belastingjaar is geëindigd.

Artikel 10. Termijnen van betaling
1. De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste
vervalt drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet en de volgende termijn
drie maanden later.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, dat zolang de verschuldigde bedragen door middel
van automatische incasso van de betaalrekening van de belastingplichtige kunnen
worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke
termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het
kalenderjaar overblijven, met dien verstande, dat het aantal termijnen tenminste vijf en
ten hoogste elf bedraagt. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van
het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde
termijnen.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot
de heffing en de invordering van de hondenbelasting.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel
1. De "Verordening hondenbelasting 2021" van 10 november 2020, nummer 20.045, wordt
ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de
heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich
voor die datum hebben voorgedaan.
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2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening hondenbelasting 2022".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering
van 9 november 2021.

mr. G.M.W.M. Wasser

M.J.A. Delhez

griffier

voorzitter

4 z 4

Raadsbesluit intrekking Verordening
Reclamebelasting Veldhoven-Centrum 2021
Volgnummer
datum raad
Agendapunt
Onderwerp

21.075
9 november 2021
Intrekken Reclamebelasting City Centrum 2021

De raad van de gemeente Veldhoven;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021, nr.
21.067;
overwegende dat vanwege de invoering van een Bedrijveninvesteringszone in het
gebied van de Reclamebelasting Veldhoven-Centrum 2021 deze verordening overbodig
is geworden;
gelet op de "Verordening Bedrijveninvesteringszone Citycentrum Veldhoven 2021
2025;

b e s l u i t :
De "Verordening Reclamebelasting Veldhoven-Centrum 2021", vastgesteld bij
raadsbesluit van 10 november 2020, nummer 20.049, in te trekken.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 9 november 2021.

mr. G.M.W.M. Wasser

M.J.A. Delhez

griffier

voorzitter

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE
"LEGESVERO RDENING 2022"

tarief 2022

tarief 2021

TITEL I Algemene Dienstverlening
Hoofdstuk 1 - Burgerlijke stand.
1.1.1.

1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.2.

1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.2.1.

1.1.2.3.

1.1.3.

1.1.3.1.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.5.1.
1.1.5.2.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van
een huwelijk of registratie van een
partnerschap indien daarbij gebruik
gemaakt wordt van de trouwzaal of een
ander door de gemeente hiertoe
aangewezen ruimte op:
werkdagen
zaterdagen
Het tarief bedraagt voor het omzetten van
een geregistreerd partnerschap in een
huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt
wordt van de trouwzaal of een ander door
de gemeente hiertoe aangewezen ruimte
op:
werkdagen
zaterdagen
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van
een huwelijk of registratie van een
partnerschap in de trouwzaal waarbij
slechts in algemene bewoordingen op het
huwelijk of geregistreerd partnerschap
wordt ingegaan op:
maandagochtend vanaf 9.30 uur
Indien het huwelijk wordt voltrokken door
een (buitengewoon) ambtenaar van de
Burgelijke Stand die niet in dienst is van de
gemeente Veldhoven wordt het tarief zoals
vermeldt onder 1.1.1.1. t/m 1.1.2.2.
verhoogd met
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van
een huwelijk of registratie van een
partnerschap in een bijzonder huis op
grond van artikel 64, Boek 1, van het
Burgerlijk Wetboek
Het tarief voor een onderzoek naar de
geschiktheid om een locatie als
trouwlocatie aan te wijzen
Het tarief bedraagt voor het omzetten van
een geregistreerd partnerschap in een
huwelijk in een bijzonder huis op grond van
artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk
Wetboek
Het tarief bedraagt voor het verstrekken
van een trouwboekje of
partnerschapsboekje (inclusief uittreksel C
11,50)
de gewone uitvoering (getypt)
de luxe uitvoering (gekalligrafeerd)

C
C

340,00
550,00

C
C

330,00
540,00

C
C

340,00
550,00

C
C

330,00
540,00

C

130,00

C

130,00

C

160,00

C

150,00

C

340,00

C

330,00

C

190,00

C

175,00

C

340,00

C

330,00

C

340,00

C
C

55,00
72,00

C
C

48,30
61,30

1.1.5.3.

1.1.5.4.
1.1.5.5.

1.1.6.

1.1.6.1.

1.1.6.1.1.

1.1.6.1.2.

1.1.6.2.

1.1.6.2.1

1.1.6.2.2.

1.1.6.2.3.

1.1.7.

1.1.8.

indien het boekje onder 1.1.5.1. of 1.1.5.2.
wordt geleverd in een lederen omslag
wordt het tarief verhoogd met
Het tarief bedraagt voor het fungeren van
een ambtenaar als getuige bij een huwelijk

e

22,75

e

21,45

e

50,00

e

35,00

Het tarief bedraagt voor het kalligrafisch
bijschrijven van kinderen in een
trouwboekje per kind kinderen in een
trouwboekje per kind
Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag om gedurende
één jaar een lijst te verstrekken waarop
zijn vermeld:
alle op één dag, in één week of in één
maand geborenen en overledenen, voor
zover voor plaatsing op die lijst
toestemming is verleend, voor elke op die
lijst vermelde aangifte
alle geboorten, toezending:
- per dag
- per week

e

13,00

e

11,00

e
e

640,00
290,00

e
e

579,35
246,60

- per maand
alle overledenen, toezending:

e

270,00

e

228,95

- per dag
- per week

e
e

150,00
70,00

e
e

134,85
50,20

- per maand
alle op één dag, in één week of in één
maand ondertrouwde en getrouwde paren
of geregistreerde partners, als voor
plaatsing op die lijst toestemming is
verleend, voor elk op die lijst vermeld paar
alle huwelijksaangiften of afkondigingen,
toezending:
- per week

e

60,00

e

43,55

e
e

130,00
100,00

e
e

110,20
83,55

e
e

130,00
315,00

e
e

110,20
278,35

e

10,00

e

7,55

- per maand
gesloten huwelijken, toezending:
- per week
- per maand
Indien geen overzicht wordt verlangd van
alle personen, maar van een lager aantal,
vindt geen correctie van de tarieven plaats
Het tarief bedraagt voor het doen van
naspeuringen in de registers van de
burgerlijke stand, voor ieder daaraan
besteed kwartier
Voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van een stuk
als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten
burgerlijke stand gelden de tarieven zoals
opgenomen in het Legesbesluit akten
burgerlijke stand
a. voor een afschrift van een akte van de
burgerlijke stand
b. voor een uittreksel uit een akte van de
burgerlijke stand

1.1.9.

c. voor een verklaring van
huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel
19a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
d. voor een meertalig uittreksel uit een
akte van de burgerlijke stand
e. voor een (internationale) attestatie de
vita
Indien toestemming wordt verleend voor
het plaatsen van display-kaarten op de
publieksbalie, bedraagt het tarief, per jaar,
per display

C

145,00

C

125,05

C

4,95

C

6,95

Hoofdstuk 2 - Reisdocumenten
1.2.1.

1.2.2.

Voor het in behandeling nemen van een
aanvraag voor het verstrekken van een
reisdocument zijn de tarieven verschuldigd
zoals vermeld in artikel 7 van de
Paspoortwet en artikel 6 tweede lid van het
Besluit paspoortgelden, zoals dit geldt op
het moment van de aanvraag, met dien
verstande dat de aldaar genoemde tarieven
worden afgerond op een veelvoud van C
0,05 naar beneden.
Thuisbezorgen reisdocumenten
Het tarief bedraagt voor het verrichten van
handelingen ten behoeve van een
aanvraag:
van een nationaal paspoort
voor een persoon die op het moment van
de aanvraag 18 jaar of ouder is
voor een persoon die op het moment van
de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog
niet heeft bereikt
van een nationaal paspoort, een groter
aantal bladzijden bevattende dan een
nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel
1.2.1 (zakenpaspoort):
voor een persoon die op het moment van
de aanvraag 18 jaar of ouder is
voor een persoon die op het moment van
de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog
niet heeft bereikt
van een reisdocument ten behoeve van een
persoon die op grond van de Wet
betreffende de positie van Molukkers als
Nederlander wordt behandeld
(faciliteitenpaspoort):
voor een persoon die op het moment van
de aanvraag 18 jaar of ouder is
voor een persoon die op het moment van
de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog
niet heeft bereikt
van een reisdocument voor vluchtelingen of
een reisdocument voor vreemdelingen
van een Nederlandse identiteitskaart

voor een persoon die op het moment van
de aanvraag 18 jaar of ouder is
voor een persoon die op het moment van
de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog
niet heeft bereikt
tot het aanbrengen van een wijziging in
een reisdocument als bedoeld in de
subonderdelen 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4
voor een spoedlevering van de in de
onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5
genoemde documenten, de in die
onderdelen genoemde leges vermeerderd
met een bedrag van
het tarief bedraagt voor het verstrekken
van een medisch paspoort

Hoofdstuk 3 - Rijbewijzen
1.3.1.

C

41,00

C

39,00

C

34,10

C

34,10

C

43,00

C

39,95

1.3.5.1.
1.3.5.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het afgeven,
vernieuwen of omwisselen van een
rijbewijs
Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1.
wordt bij een spoedlevering vermeerderd
met
Het tarief bedraagt voor de afgifte van een
"eigen verklaring" (inclusief leges Centraal
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen C 39,20)
Ingeval een eerder verstrekt rijbewijs niet
kan worden overlegd, zullen de ter zake
verschuldigde leges worden verhoogd met
Het tarief bedraagt voor een inlichting uit
het Centraal Register Rijbewijzen:
indien deze mondeling wordt verstrekt
indien deze wordt toegezonden

C
C

6,50
7,00

C
C

4,35
5,20

1.3.6.

Thuisbezorgen rijbewijzen

C

4,95

C

6,95

C

13,55

C

13,50

C

9,00

C

9,00

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

C

C

Hoofdstuk 4 - Verstrekkingen uit de
basisregistratie personen.
1.4.1.

1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met
uitzondering van de onderdelen 1.4.3. en
1.4.4., wordt onder één verstrekking
verstaan één of meer gegevens omtrent
één persoon waarvoor de basisregistratie
personen moet worden geraadpleegd.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens, per
verstrekking:
tot het verstrekken van gegevens, per
verstrekking via het digitale kanaal

I.4.2.2.

1.4.2.2.1.
1.4.2.2.2,
1.4.2.2.3.
1.4.2.2.4.
1.4.3.

1.4.4.
1.4.4.1.

1.4.4.2.

1.4.4.3.

tot het op geautomatiseerde wijze
verzamelen en vastleggen van inlichtingen,
op de door de verzoeker aangeleverde
magnetische banden of schijven:
voor 2.500 inlichtingen of minder
voor elk volgend honderdtal of gedeelte
daarvan tot 5.000 inlichtingen
voor elk volgend honderdtal of gedeelte
daarvan tot 10.000 inlichtingen
Voor elk volgend honderdtal of gedeelte
daarvan boven de 10.000 inlichtingen
In afwijking van de voorgaande onderdelen
bedraagt het tarief voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van gegevens met behulp van
alternatieve media of schriftelijk, bedoeld
in artikel 16, tweede lid, van het Besluit
basisregistratie personen
Het tarief bedraagt voor:
het op verzoek doornemen van de
basisregistratie, voor ieder daaraan
besteed kwartier
indien voor de gevraagde selectie
inlichtingen een computerprogramma moet
worden vervaardigd, worden de onder
4.2.2. genoemde tarieven verhoogd met
Indien een computerprogramma moet
worden vervaardigd, wordt dit vooraf aan
betrokkene medegedeeld
een aanvraag tot het verstrekken van een
afschrift van of een uittreksel uit het
gemeentelijke beperkingen register of de
gemeentelijke beperkingen registratie,
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en
b, van de Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen onroerende
zaken, dan wel tot het verstrekken van een
aan die registratie ontleende verklaring, als
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van
die wet

e
e

390,00
20,00

e
e

354,55
14,25

e

16,00

e

13,65

e

16,00

e

12,85

e

15,00

e

12,40

e

10,00

e

7,55

e

460,00

e

414,90

e

14,00

e

12,40

e
e
e
e

0,23
4,50
22,50
4,50

e
e
e
e

0,23
4,50
22,50
4,50

Hoofdstuk 5 - Verstrekkingen uit het
Kiezersregister
N.v.t.

Hoofdstuk 6 - Verstrekkingen op grond van de Wet
bescherming persoonsgegevens
1.6.1.

Vervallen

1.6.1.1.
1.6.1.1.1.

Vervallen
Vervallen

1.6.1.1.2.
1.6.1.2

Vervallen
Vervallen

1.6.1.3

Vervallen

1.6.2.

Vervallen

1.6.3.

Vervallen

e

22,50

e

22,50

C

4,50

e

4,50

C

95,10

e

89,75

C

29,60

e

27,95

e

14,80

e

14,80

e

14,80

e

14,80

e
C

14,80
14,80

e
e

14,80
14,80

e

30,40

e

30,40

e

182,50

e

182,50

e

41,35

e

41,35

e

12,50

e

11,25

Hoofdstuk 7 - Bestuursstukken
1.7.1.
1.7.1.1
1.7.1.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag van:
een exemplaar van de
bouwverordening/bouwbesluit
een exemplaar van de Algemene
plaatselijke verordening (Apv) voor de
gemeente

Hoofdstuk 8 - Vastgoedinformatie
1.8.1

1.8.1.1.
1.8.1.2.
1.8.1.3.
1.8.1.4.

1.8.2.

1.8.2.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het
verrichten van nasporingen in het
kadaster:
voor kadastrale informatie, per object of
per adres
voor hypothecaire informatie, per object of
per adres
voor informatie uit akten, per akte
voor informatie uit een kadastrale kaart,
inclusief kopie op formaat A3 of A4, per
object met uitzondering van een kadastrale
kaart t/m A3-formaat ten behoeve van het
indienen van een melding of een aanvraag
voor een vergunning voor het organiseren
van een evenement
Het tarief voor een enkele bevraging (één
perceel/stuk grond) uit het
geautomatiseerde bodeminformatiesysteem
bedraagt per perceel
Het tarief voor een digitale hardcopy
(dump) van een gedeelte of het gehele
bodeminformatiesysteem bedraagt

Hoofdstuk 9 - Overige publiekszaken
1.9.
1.9.1.

1.9.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een verklaring
omtrent gedrag (inclusief kosten Rijk C
22,55)
tot het verkrijgen van een bewijs van in
leven zijn

1.9.3.
1.9.4.

tot het verkrijgen van een legalisatie van
een handtekening
de afgifte van een hondenpenning wegens
verlies van de ter beschikking gestelde
penning

C

8,75

C

7,50

C

12,00

C

10,70

C

9,00

C

C

-

C

C

22,45

C

21,20

C

6,35

C

6,00

C

42,60

C

40,20

C

58,75

C

55,45

Hoofdstuk 10 - Gemeentearchief
1.10.1.

1.10.2.

1.10.2.1.

1.10.2.2.
1.10.3.1.

1.10.3.2.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek
doen van naspeuringen in de in het
gemeentearchief berustende stukken, voor
ieder daaraan besteed kwartier
Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van:
een afschrift of fotokopie van een in het
gemeentearchief berustend stuk, per
pagina
Een uittreksel uit een in het
gemeentearchief berustend stuk
Voor het verstrekken van afschriften,
fotokopieën, afdruk van een tekening en
dergelijke uit het vergunningenarchief
worden voor de eerste 20 exemplaren met
een oppervlakte van A3 formaat of kleiner
geen leges in rekening gebracht. De
navolgende exemplaren worden in rekening
gebracht overeenkomstig het bepaalde in
Hoofdstuk 19 - Diversen, met een
minimum van
Het tarief voor het in behandeling nemen
van een verzoek tot verkrijging van
gegevens ten aanzien van een
bestemmingsplan, bodemgesteldheid en
dergelijke voor commerciële doeleinden
(o.a. makelaars, architecten,
bouwbedrijven, rechtsbijstand, advocaten)
bedraagt
In geval van niet digitale verstrekking
wordt dit bedrag verhoogd met het tarief
voor het verstrekken van afschriften,
fotokopieën, afdruk van een tekening en
dergelijke als vermeld in Hoofdstuk 19 Diversen.
Bovenstaande is niet van toepassing als het
gaat om een bevraging of (digitale)
hardcopy als bedoeld in artikel 1.8.2.
respectievelijk 1.8.2.1.

7,55

Hoofdstuk 11 - Huisvestingswet
1.11.1

Voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verkrijgen van een
urgentiebeschikking in het kader van de

"Huisvestingsverordening Veldhoven 2020
2023
1.11.2

1.11.3

Het bepaalde in artikel 1.11.1 is niet van
toepassing op of onder h, van de
"Huisvestingsverordening Veldhoven 2020
2023" ingediende verzoeken om
urgentiebeschikking
De in artikel 1.11.1. bedoelde leges worden
gerestitueerd als de urgentie wordt
verleend

Hoofdstuk 12 - Leegstandswet
1.12.

1.12.1

1.12.2

Het tarief voor het in behandeling nemen
van een aanvraag tot het verlenen van een
vergunning tot tijdelijke verhuur van
leegstaande woonruimte als bedoeld in
artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet
bedraagt
Indien sprake is van twee of meer
wooneenheden wordt het tarief onder 1.12
per wooneenheid verhoogd met
met een maximum verhoging van
Het tarief voor het in behandeling nemen
van een aanvraag tot het verlengen van
een vergunning tot tijdelijke verhuur van
woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde
lid, van de leegstandwet.

C

207,50

C

195,85

C

6,20

C

5,85

C
C

126,35
122,45

C
C

119,25
115,55

Hoofdstuk 13 - Gemeentegarantie
1.13.
1.13.1.
1.13.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een
gemeentegarantie
tot het instemmen met het wijzigen of
omzetten van een door de gemeente
gegarandeerde hypothecaire geldlening

C

442,45

C

417,55

C

442,45

C

417,55

C

226,50

Hoofdstuk 14 - Winkeltijdenwet
Hoofdstuk 15 - Kansspelen
1.15.1.

1.15.1.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van een aanwezigheidsvergunning
bedraagt:
voor één speelautomaat, welke vergunning
geldt voor een periode van langer dan vier
jaar of voor onbepaalde tijd

C

226,50

1.15.1.2.

1.15.2.

1.15.2.1.

voor twee of meer speelautomaten, welke
vergunning geldt voor een periode langer
dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor
de eerste speelautomaat
en voor iedere volgende speelautomaat
Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van een vergunning als bedoeld in artikel 3
van de Wet op de kansspelen
(loterijvergunning)
Indien de aangevraagde vergunning
ingevolge artikel 3 van de Wet op de
kansspelen (loterijvergunning) verleend
wordt, wordt het legesbedrag als bepaald
in artikel 1.15.2. met
verminderd

C

226,50

C

226,50

C
C

90,50
45,00

C
C

90,50
45,00

C

45,00

C

45,00

C

990,00

C

825,00

C

990,00

C

825,00

C

990,00

C

825,00

C

495,00

C

475,00

C

200,92

C

198,15

Hoofdstuk 16 - Kinderopvang
1.16.1.

1.16.1.1.
1.16.1.2.

1.16.1.3.

1.16.2.

1.16.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot opname in
het Landelijk Register Kinderopvang (LRK):
als kinderdagverblijf waarbij een inspectie
door de GGD voor de aanvang plaatsvindt
als buitenschoolse opvang waarbij een
inspectie door de GGD voor de aanvang
plaatsvindt
als gastouderbureau (eigen bureau)
waarbij een inspectie door de GGD voor de
aanvang plaatsvindt
Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag door een
gastouderbureau tot opname in het
Landelijk Register Kinderopvang (LRK):
van gastouders waarbij een inspectie op
locatie door de GGD voor aanvang
plaatsvindt

Hoofdstuk 17 - Nuts en Telecombedrijven
1.17.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag voor een
vergunning, als bedoeld in artikel 2.2, en
een aanvraag voor een instemmingsbesluit,
als bedoeld in artikel 3.2 van de
"Verordening Ondergrondse Infrastructuur
Veldhoven 2019", waarbij de sleuflengte
minder dan 100 meter is of een
lasgat/montagegat met een oppervlakte
van meer dan 2m2

1.17.2.

1.17.3.1.

1.17.3.2.

1.17.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag, voor een
vergunning, als bedoeld in artikel 2.2, en
een aanvraag voor een instemmingsbesluit,
als bedoeld in artikel 3.2 van de
"Verordening Ondergrondse Infrastructuur
Veldhoven 2019", waarbij de sleuflengte
100 meter of meer bedraagt.
Het tarief genoemd onder 1.17.1. en
1.17.2. wordt verhoogd met een bedrag
per strekkende meter sleuflengte, voor
zover binnen de bebouwde kom gelegen,
van
Het tarief genoemd onder 1.17.1. en
1.17.2. wordt verhoogd met een bedrag
per strekkende meter sleuflengte, voor
zover buiten de bebouwde kom gelegen,
van
1. over de eerste 2000 meter, een bedrag
van
2. over de lengte van 2000 meter, doch
kleiner dan 10.000 meter, een bedrag van

C

401,85

C

396,30

C

1,93

C

1,90

3. over de lengte van 10.000 meter of
meer, een bedrag van
Voor degene aan wie leges als bedoeld onder 1.17.1, 1.17.2, 1.17.3.1 en
1.17.3.2 in rekening gebracht,
bestaat aanspraak op teruggaaf van de
leges, indien de aanvraag wordt
ingetrokken voordat
hierop een beslissing is genomen, óf als de
gemeente de aanvraag weigert of buiten
behandeling stelt.
De teruggaaf bedraagt: 5007o.

Hoofdstuk 18 - Verkeer en vervoer
1.18.
1.18.1.

1.18.2.

1.18.3.

1.18.4.

1.18.4.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een ontheffing als
bedoeld in artikel 87 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990
tot het verkrijgen van een ontheffing als
bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling
voertuigen
tot het verkrijgen van een
gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in
artikel 49 van het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
tot het jaarlijks verkrijgen van een
ontheffing binnen het gebied dat is
aangewezen als een parkeerschijfzone
(blauwe zone) ingericht gebied, voor
bewoners woonachtig binnen dit gebied:
voor één ontheffing per jaar conform
Parkeerverordening

C

33,05

C

33,05

C

33,05

C

33,05

C

33,05

C

33,05

C

18,00

C

18,00

1.18.4.2.
1.18.5.

1.18.5.1.

1.18.5.2.

1.18.5.3.

1.18.5.4.

1.18.5.5.

voor een tweede ontheffing per jaar
conform Parkeerverordening
tot het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van een
gehandicaptenparkeerkaart:
aan een individuele burger (bedoeld
worden de bestuurders- en de
passagierskaart)
aan een instelling de eerste kaart, welke is
bedoeld voor het gebruik van collectief
vervoer
aan een instelling die aanvragen voor een
tweede en volgende
gehandicaptenparkeerkaart, welke is
bedoeld voor het gebruik van collectief
vervoer
tot het verkrijgen van een duplicaat
gehandicaptenparkeerkaart voor burgers
en instellingen
tot het verkrijgen van een
gehandicaptenparkeerplaats

e

36,00

e

36,00

e

50,00

e

50,00

e

50,00

e

50,00

e

30,80

e

30,80

e

30,80

e

30,80

e

75,00

e

75,00

e

29,45

e

27,80

e

152,10

e

143,55

e

113,45

e

107,05

e

113,45

e

107,05

e

113,45

e

107,05

e

152,10

e

143,55

e

113,45

e

107,05

e

113,45

e

107,05

Hoofdstuk 19 - Diversen
1.19.1.
1.19.1.1.

1.19.1.2.

1.19.1.2.1

1.19.1.2.2.

1.19.1.2.3.

1.19.1.2.4.
1.19.1.2.5.
1.19.1.2.6.

1.19.1.2.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een vergunning als
bedoeld in artikel 11 van de
Afvalstoffenverordening
Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag ter verkrijging
van:
een standplaatsvergunning als bedoeld in
artikel 5:16 lid 1 van de Apv, voor zover
deze geen betrekking heeft op de vrijheid
van meningsuiting
een vergunning als bedoeld in artikel 2:6,
lid 1 van de Apv voor het plaatsen van
containers, materiaalwagens, loodsen,
keten en dergelijke getimmerten
een vergunning als bedoeld in artikel 2:6,
lid 1 van de Apv voor het aanbrengen c.q.
plaatsen van spandoeken en
driehoeksborden
een ontheffing als bedoeld in artikel 2:55,
lid 3 van de Apv voor carbid schieten
een ontheffing als bedoeld in artikel 4:5, lid
1 van de Apv voor overige geluidshinder
een ontheffing als bedoeld in artikel 5:21,
lid 1 van de Apv voor het verbranden van
afvalstoffen buiten de inrichtingen of voor
het stoken van vuur
Een vergunning, ontheffing, een vrijstelling
of een andere beschikking voor zover
daarvoor niet elders in hoofdstuk 14, 15,
18 of dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

1.19.2.

1.19.2.1.

1.19.2.2.

1.19.2.2.1.
1.19.2.3.

1.19.2.3.1.
1.19.2.3.2.
1.19.2.3.3.
1.19.2.3.4.
1.19.2.4.

1.19.2.5.

1.19.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
gewaarmerkte afschriften van stukken,
voor zover daarvoor niet elders in deze
tabel of in een andere wettelijke regeling
een tarief is opgenomen, per pagina
afschriften, doorslagen of fotokopieën van
stukken, voor zover daarvoor niet elders in
deze tabel of in een andere wettelijke
regeling een tarief is opgenomen:
per pagina op papier van A4-formaat
kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan
niet behorend bij de in de onderdelen
1.19.2.1. en 1.19.2.2. genoemde stukken,
voor zover daarvoor niet elders in deze
tabel of in een andere wettelijke regeling
een tarief is opgenomen, per kaart,
tekening of lichtdruk met een oppervlakte
van:
formaat A4 of kleiner
groter dan formaat A4, doch kleiner dan
formaat A2
formaat A2 of groter, doch kleiner dan
formaat A0
formaat A0 of groter
een beschikking op aanvraag, voor zover
daarvoor niet elders in deze tabel of in een
andere wettelijke regeling een tarief is
opgenomen
stukken of uittreksels, welke op aanvraag
van de aanvrager moeten worden gemaakt,
voor zover daarvoor niet elders in deze
tabel of in een andere wettelijke regeling
een tarief is opgenomen, per pagina
De in dit hoofdstuk opgenomen bedragen
onder de
worden met

1.19.4.

1.19.5.

verhoogd, indien de gevraagde stukken
en/of vergunningen moeten worden
toegestuurd.
Kosten voor het postkamertraject, voor het
in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van een inlichting t.b.v.
buitengemeentelijke afnemers (zonder nohit-bericht) en bijzondere derden
Kosten voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verstrekken van
periodieke gegevens op alternatieve media
aan afnemers die volgens autorisatiebesluit
deze bevoegdheid hebben

e

0,15

e

0,15

e

0,15

e

0,15

e

2,75

e

2,60

e

6,35

e

6,00

e

9,65

e

9,10

e
e

14,70
25,20

e
e

13,85
23,80

e

4,15

e

3,90

e

6,60

e

6,25

e

2,00

e

1,90

e

2,25

e

2,25

e

22,70

e

22,70

TITEL 2 Dienstverlening vallend onder fysieke
leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 - Begripsomschrijvingen
2.1.1.
2.1.1.1.

2.1.1.2.

2.1.1.3.

2.1.1.4.

2.1.1.5.
2.1.2.

2.1.3.

Voor de toepassing van deze titel wordt
verstaan onder:
gebruiksfunctie:
de gedeelten van een of meer bouwwerken
op een perceel of standplaats, die dezelfde
gebruiksbestemming hebben en die
tezamen een gebruikseenheid vormen,
zoals omschreven in het Bouwbesluit 2003;
gebruiksoppervlakte:
gebruiksoppervlakte in vierkante meter
(m2) wordt bepaald zoals omschreven in
NEN 2580;
vooroverleg:
een vooroverleg volgende uit een verzoek
hierom en daarmee als zodanig erkend
door gemeente en aanvrager/verzoeker
behandeladvies:
een behandeladvies is een verzoek en
daarmee als zodanig erkend door
gemeente en aanvrager/verzoeker tot
advisering inzake één of meerdere
deelaspecten van een voorgenomen project
voordat er sprake is van een aanvraag tot
een (omgevings)vergunning
Wabo: Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.
In deze titel voorkomende begrippen die in
de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde
betekenis als bij of krachtens de Wabo
bedoeld.
In deze titel voorkomende begrippen die
niet nader in de Wabo zijn omschreven en
die betrekking hebben op activiteiten
waarvoor het toetsingskader in een ander
wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben
dezelfde betekenis als in dat wettelijk
voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 - Vooroverleg
2.2.1.

2.2.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een vooroverleg in het kader
van de Wabo en/of de Wet ruimtelijke
ordening
Onverminderd het bepaalde in 2.2.1.
bedraagt het tarief voor de beoordeling van
een principeverzoek om tot een formele
aanvraag te komen voor een procedure op
grond van artikel 2.12.1.a.3 Wabo (Waboprojectbesluit), artikel 3.1.
Wro(bestemmingsplan) of 3.6 Wro
(wijzigingsplan):

C

100,00

C

100,00

C

800,00

C

800,00

Hoofdstuk 3 - Omgevingsvergunning
2.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een project: de
som van de verschuldigde leges voor de
verschillende activiteiten of handelingen
waaruit het project geheel of gedeeltelijk
bestaat en waarop de aanvraag betrekking
heeft en de verschuldigde leges voor de
extra toetsen die in verband met de
aanvraag moeten worden uitgevoerd,
berekend naar de tarieven en
overeenkomstig het bepaalde in dit
hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In
afwijking van de vorige volzin kan ook per
activiteit, handeling of andere grondslag
een legesbedrag worden gevorderd.
Heffingsgrondslag
Dit is de grondslag op basis waarvan leges
worden geheven. Er worden meerdere
grondslagen gebruikt, afhankelijk van het
te leveren product:
a. Gebruiksoppervlakte (m2) per
gebruiksfunctie waar de aanvraag
betrekking op heeft, als omschreven onder
artikel 2.1. van deze titel;
b. vast tarief per product, als omschreven
in het van toepassing zijnde artikel;
c. overige grondslagen, als omschreven in
het van toepassing zijnde artikel.

Hoofdstuk 3.1.
Bouwactiviteiten

2.3.1.

2.3.1.1.

Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
een bouwactiviteit als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,
wordt het tarief bepaald op basis van de
gebruiksfunctie(s) en de
gebruiksoppervlakte daarvan. Wanneer een
bouwactiviteit meer dan één
gebruiksfunctie kent wordt het tarief
bepaald op basis van de som van de
tarieven per gebruiksfunctie en daaraan
gekoppelde gebruiksoppervlakte.
Er kan naast een nieuwe gebruiksfunctie
ook sprake zijn van activiteiten binnen een
bestaande gebruiksfunctie. In het laatste
geval wordt gerekend met de
gebruiksoppervlakte waar de
bouwactiviteiten (bijvoorbeeld interne
wijzigingen, dakkapel) plaatsvinden ook al
blijft de gebruiksfunctie in aard
ongewijzigd.
Dit alles is te berekenen aan de hand van
het onderstaande.

Wanneer sprake is van één of meer van de
volgende gebruiksfuncties:
bijeenkomstfunctie;
gezondheidsfunctie;
logiesfunctie;
onderwijsfunctie;
wordt voor de betreffende
gebruiksfunctie(s) afzonderlijk de
gebruiksoppervlakte bepaald en aan de
hand hiervan het volgende tarief per
gebruiksfunctie gehanteerd:
Indien het gebruiksoppervlakte van het
aangevraagde kleiner is dan 20m2,
bedragen de kosten:
indien het gebruiksoppervlakte van het
aangevraagde 20m2 of groter is, maar
kleiner dan of gelijk is aan 200 m2,
bedragen de kosten:
Deze kosten worden vermeerderd met
per meter voor elke vierkante meter
gebruiksoppervlakte vanaf 20 m2.
Indien het gebruiksoppervlakte van het
aangevraagde groter is dan 200m2, maar
kleiner dan of gelijk is aan 500m2,
bedragen de kosten:
Deze kosten worden vermeerderd met
voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf
200 m2.
Indien het gebruiksoppervlakte van het
aangevraagde groter is dan 500m2, maar
kleiner dan of gelijk is aan 2000m2,
bedragen de kosten:
Deze kosten worden vermeerderd met.
voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf
500m2.
Indien het gebruiksoppervlakte van het
aangevraagde groter is dan 2000m2
bedragen de kosten:
deze kosten worden vermeerderd met

2.3.1.1.2.

voor elke vierkante meter
gebruiksoppervlakte vanaf 2000 m2, met
een maximum van:
Wanneer sprake is één of meer van de
volgende gebruiksfunctie:
celfunctie;
kantoorfunctie;
sportfunctie;
winkelfunctie;
wordt voor de betreffende
gebruiksfunctie(s) afzonderlijk de
gebruiksoppervlakte bepaald en aan de
hand hiervan het volgende tarief per
gebruiksfunctie gehanteerd:
Indien het gebruiksoppervlakte van het
aangevraagde kleiner is dan 20m2,
bedragen de kosten:

C

245,00

C

245,00

C

245,00

C

245,00

C

27,45

C

26,55

C

5.186,00

C

5.024,00

C

23,65

C

22,90

C

12.281,00

C

18,60

C

40.181,00

C

17,30

C

500.000,00

C

245,00

C

C

C

C
C

C

11.894,00

18,00

38.894,00

16,75
500.000,00

245,00

Indien het gebruiksoppervlakte van het
aangevraagde 20 m2 of groter is, maar
kleiner dan of gelijk is aan 200 m2,
bedragen de kosten:
Deze kosten worden vermeerderd met
voor elke vierkante meter
gebruiksoppervlakte vanaf 20 m2
Indien het gebruiksoppervlakte van het
aangevraagde groter is dan 200m2, maar
kleiner dan of gelijk is aan 500 m2,
bedragen de kosten:
Deze kosten worden vermeerderd met
voor elke vierkante meter
gebruiksoppervlakte vanaf 200 m2.
Indien het gebruiksoppervlakte van het
aangevraagde groter is dan 500m2, maar
kleiner dan of gelijk is aan 2000m2,
bedragen de kosten:
Deze kosten worden vermeerderd met
voor elke vierkante meter
gebruiksoppervlakte vanaf 500 m2.
Indien het gebruiksoppervlakte van het
aangevraagde groter is dan 2000m2
bedragen de kosten:
Deze kosten worden vermeerderd met

2.3.1.1.3.

voor elke vierkante meter
gebruiksoppervlakte vanaf 2000 m2 , met
een maximum van:
Wanneer sprake is één of meer van de
volgende gebruiksfunctie:
woonfunctie;
wordt voor de betreffende
gebruiksfunctie(s) afzonderlijk de
gebruiksoppervlakte bepaald en aan de
hand hiervan het volgende tarief per
gebruiksfunctie gehanteerd:
Indien het gebruiksoppervlakte van het
aangevraagde kleiner is dan 20m2,
bedragen de kosten:
indien het gebruiksoppervlakte van het
aangevraagde 20 m2 of groter is, maar
kleiner dan of gelijk is aan 200 m2,
bedragen de kosten:
Deze kosten worden vermeerderd met
voor elke vierkante meter
gebruiksoppervlakte vanaf 20 m2
Indien het gebruiksoppervlakte van het
aangevraagde groter is dan 200m2, maar
kleiner dan of gelijk is aan 500m2,
bedragen de kosten:
Deze kosten worden vermeerderd met
voor elke vierkante meter
gebruiksoppervlakte vanaf 200 m2
Indien het gebruiksoppervlakte van het
aangevraagde groter is dan 500m2, maar
kleiner dan of gelijk is aan 2000m2,
bedragen de kosten:

e

245,00

e

245,00

e

25,80

e

24,95

e

4.889,00

e

4.736,00

e

22,25

e

21,55

e

11.564,00

e

17,50

e

37.814,00

e

16,40

e

500.000,00

e

e

e

e
e

11.201,00

16,95

36.626,00

15,85
500.000,00

e

245,00

e

245,00

e

245,00

e

245,00

e

22,45

e

21,70

e

4.286,00

e

4.151,00

e

19,35

e

18,70

e

10.091,00

e

9.761,00

Deze kosten worden vermeerderd met
voor elke vierkante meter
gebruiksoppervlakte vanaf 500 m2
Indien het gebruiksoppervlakte van het
aangevraagde groter is dan 2000m2
bedragen de kosten:
Deze kosten worden vermeerderd met

2.3.1.1.4.

voor elke vierkante meter
gebruiksoppervlakte vanaf 2000 m2, met
een maximum van:
Wanneer sprake is van de volgende
gebruiksfunctie:
- industriefunctie (niet agrarisch);
- industriefunctie (agrarisch);

C

15,15

C

32.816,00

C

14,20

C

500.000,00

C

C

C
C

14,65

31.736,00

13,75
500.000,00

- overige gebruiksfunctie;
wordt het volgende tarief gehanteerd:
Indien het gebruiksoppervlakte van het
aangevraagde kleiner is dan 20m2,
bedragen de kosten:
Indien het gebruiksoppervlakte van het
aangevraagde 20m2 of groter is, maar
kleiner dan of gelijk is aan 200 m2,
bedragen de kosten:
Deze kosten worden vermeerderd met
voor elke vierkante meter
gebruiksoppervlakte vanaf 20 m2.
Indien het gebruiksoppervlakte van het
aangevraagde groter is dan 200m2, maar
kleiner dan of gelijk is aan 500m2,
bedragen de kosten:
Deze kosten worden vermeerderd met
voor elke vierkante meter
gebruiksoppervlakte vanaf 200 m2.
Indien het gebruiksoppervlakte van het
aangevraagde groter is dan 500m2, maar
kleiner dan of gelijk is aan 2000m2,
bedragen de kosten:
Deze kosten worden vermeerderd met
voor elke vierkante meter
gebruiksoppervlakte vanaf 500 m2.
Indien het gebruiksoppervlakte van het
aangevraagde groter is dan 2000m2
bedragen de kosten:
Deze kosten worden vermeerderd met

2.3.1.1.5.

voor elke vierkante meter
gebruiksoppervlakte vanaf 2000 m2, met
een maximum van:
Wanneer sprake is van de volgende
gebruiksfunctie:
- bouwwerk geen gebouw zijnde;
wordt het volgende tarief gehanteerd:
voor gevelwijzigingen bedragen de kosten:
voor overkappingen bedragen de kosten
per overkapping:

C

245,00

C

245,00

C

245,00

C

245,00

C

21,65

C

20,95

C

4.142,00

C

4.016,00

C

9,15

C

8,85

C

6.887,00

C

6.671,00

C

4,65

C

4,50

C

C
C

C
C

13.862,00

3,10
500.000,00

230,00
230,00

C

C
C

C
C

13.421,00

3,00
500.000,00

230,00
230,00

voor wanden/muren en andere
(erf)afscheidingen bedragen de kosten, per
wand/muur en (erf)afscheiding:
overige bouwwerken geen gebouw zijnde
die hierboven niet genoemd zijn per
bouwwerk:
ongeacht hoogte het grondoppervlakte
kleiner dan 2 m2 is:
indien het grondoppervlakte 2 of meer m2
bedraagt dan wordt het legesbedrag als
volgt bepaald:
het aangevraagde niet hoger dan één
meter is:
vermeerderd met
per m2 van het grondoppervlakte waar de
aanvraag op van toepassing is met een
maximum van:
het aangevraagde hoger dan één meter is
maar niet hoger dan drie meter:
vermeerderd met
per m2 van het grondoppervlakte waar de
aanvraag op van toepassing is met een
maximum van:
het aangevraagde hoger dan drie meter is
maar niet hoger dan vijf meter:
vermeerderd met
per m2 van het grondoppervlakte waar de
aanvraag op van toepassing is met een
maximum van:
het aangevraagde hoger dan vijf meter is
maar niet hoger dan tien meter:
vermeerderd met

2.3.I.2.

2.3.1.3.
2.3.1.4.
2.3.1.5.
2.3.1.6.
2.3.1.7.
2.3.1.7.1

per m2 van het grondoppervlakte waar de
aanvraag op van toepassing is met een
maximum van:
het aangevraagde hoger dan tien meter is:
vermeerderd met
per m2 van het grondopper- vlakte waar de
aanvraag op van toepassing is met een
maximum van:
Alle bouwwerken geen gebouw zijnde niet
genoemd zijn in 2.3.1.1.5. geldt het tarief
van:
Indien het cumulatieve legesbedrag zoals
bepaald in de artikelen in 2.3.1.1. meer
bedraagt dan C 500.000,- wordt deze vast
gesteld op
n.v.t.
Achteraf ingediende aanvraag
Vervallen
Beoordeling aanvullende gegevens
Vervallen
Vervallen
Relatie legestarief bouwactiviteiten en
bouwkosten

C

230,00

C

230,00

C

230,00

C

230,00

C

230,00

C

230,00

C
C

2,20
460,00

C
C

2,15
460,00

C

260,00

C

126,15

C
C

2,80
780,00

C
C

2,70
378,45

C

350,00

C

180,25

C
C

5,55
1.400,00

C
C

5,35
721,00

C

545,00

C

288,40

C
C

8,40
2.725,00

C
C

8,15
1.442,00

C
C
C

650,00
11,15
3.900,00

C
C
C

648,85
10,80
3.893,10

C

230,00

C

230,00

C

500.000,00

2.3.1.7.2

Indien de aanvrager kan aantonen dat de
berekende leges uit voorgaande artikelen
in 2.3.1.1 meer dan 50Zo van de
bouwkosten (excl. BTW) bedragen, waarbij
inbegrepen kosten bouwkundige werken,
kosten installaties en kosten van vaste
inrichting, bedraagt het tarief: 50Zo van de
bouwkosten.
Artikel 2.3.1.7.1 is enkel van toepassing in
die gevallen waarbij:
- de in artikel 2.3.1.1 bepaalde legeskosten
C 2.000,- of meer bedragen, en;
- sprake is van een gebruiksfunctie waarbij
in afwijking van de voor deze
gebruiksfunctie gebruikelijke bouwwijze
wordt gebouwd, dan wel sprake is van een
(agrarische) industriefunctie of in
hoofdzaak sprake is van een verbouwing
van een bestaande functie.

Hoofdstuk 3.2.
Aanlegactiviteiten

2.3.2.

Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo,
bedraagt het tarief:

C

390,05

C

377,40

C

413,45

C

400,00

C

465,10

C

450,00

C

4.806,10

C

4.650,00

C

506,45

C

490,00

Hoofdstuk 3.3.
Planologisch strijdig gebruik

2.3.3.

2.3.3.1.

2.3.3.2.

2.3.3.3.

2.3.3.4.

Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt
het tarief voor dit onderdeel:
Indien de bedoelde aanvraag tevens
toepassing van artikel 2.12, eerste lid,
onder a, onder 1o van de Wabo
(binnenplanse afwijking) inhoudt:
Indien de bedoelde aanvraag tevens
toepassing van artikel 2.12, eerste lid,
onder a, onder 2o van de Wabo
(buitenplanse kleine afwijking) inhoudt:
Indien de bedoelde aanvraag tevens
toepassing van artikel 2.12, eerste lid,
onder a, onder 3o van de Wabo
(buitenplanse afwijking) inhoudt:
Indien de bedoelde aanvraag tevens
toepassing van artikel 2.12, tweede lid van
de Wabo (tijdelijke afwijking) inhoudt:

2.3.3.5.

2.3.3.6.

2.3.3.7.

2.3.3.8.

2.3.3.9.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van
de Wabo wordt toegepast (afwijking van
exploitatieplan):
indien de aanvraag een project van
provinciaal belang betreft, de activiteit in
strijd is met de regels die zijn gesteld
krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste
lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van provinciale regelgeving):
indien de aanvraag een project van
nationaal belang betreft, de activiteit in
strijd is met de regels die zijn gesteld
krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste
lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van nationale regelgeving):
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van
de Wabo wordt toegepast (afwijking van
voorbereidingsbesluit)
Indien tevens sprake is van een
bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2,1,
eerste lid, onder a, van de Wabo en de
betreffende activiteit heeft betrekking op
meer dan 100 m2 gebruiksoppervlak (GO),
zoals bedoeld in artikel 2.3.1.1.1.,
2.3.1.1.2., 2.3.1.1.3. en 2.3.1.1.4.
(cumulatief) wordt het bepaalde in artikel
2.3.3.1. tot en met 2.3.3.8., per m2 GO,
verhoogd met
welke de 50 m2 GO te boven gaat.
De verhoging bedraagt maximaal

C

868,20

C

840,00

C

868,20

C

840,00

C

868,20

C

840,00

C

868,20

C

840,00

C

3,40

C

3,30

C

10.000,00

C

348,25

C

10.000,00

Hoofdstuk 3.4.
2.3.4.

Vervallen

Hoofdstuk 3.5.
In gebruik nemen of gebruiken
bouwwerken in relatie tot
brandveiligheid

2.3.5.

2.3.5.1.

In gebruik nemen of gebruiken
bouwwerken in relatie tot brandveiligheid
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
het verkrijgen, wijzigen en/of uitbreiden
van een gebruiksvergunning met
betrekking tot het brandveilig gebruik van
een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt
het tarief indien:
de betreffende gebruiksoppervlakte
bedraagt:
a. tot en met maximaal 20 m2

C

336,95

b. meer dan 20 m2 tot en met 200 m2
vermeerderd met

C

348,25

C

336,95

C

2,40

C

2,30

voor elke m2 vanaf 20 m2.
c. meer dan 200 m2 tot en met 500 m2
vermeerderd met

C
C

780,25
2,40

C
C

750,95
2,30

voor elke m2 vanaf 200 m2.
d. meer dan 500 m2 tot en met 2.000 m2

C

1.500,25

C

1.440,95

vermeerderd met

C

1,10

C

1,05

voor elke m2 vanaf 500 m2.
e. meer dan 2.000 m2
vermeerderd met

C
C

3.150,25
0,35

C
C

3.015,95
0,35

voor elke m2 vanaf 2000 m2.
met een maximum van

C

7.500,00

C

7.500,00

C

111,95

C

108,30

Hoofdstuk 3.6.
Activiteiten met betrekking tot
monumenten of beschermde stads- of
dorpsgezichten

2.3.6.

2.3.6.1.

2.3.6.1.1.

2.3.6.1.2.

Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit met betrekking tot een
beschermd monument als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op
een activiteit als bedoeld in artikel 2.2,
eerste lid, onder b, van de Wabo met
betrekking tot een krachtens de
Erfgoedverordening 2008 Gemeente
Veldhoven aangewezen monument,
waarvoor op grond van die gemeentelijke
verordening een vergunning of ontheffing is
vereist, bedaagt het tarief:
voor het slopen, verstoren, verplaatsen of
in enig opzicht wijzigen van een
monument:
Indien de aanvraag voor een
omgevingsvergunning zoals in 2.3.6.1
voorafgegaan wordt door een vooroverleg
en/of behandeladvies dan vervalt de
legesheffing zoals genoemd in 2.3.6.1.1.

Hoofdstuk 3.7.
2.3.7.

Vervallen

Hoofdstuk 3.8.
Aanleggen of veranderen van een weg

2.3.8.

Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
het aanleggen van een weg of verandering
brengen in de wijze van aanleg van een
weg waarvoor op grond van een bepaling in
een provinciale verordening of artikel 2:7
van de Algemene plaatselijke verordening
een vergunning of ontheffing is vereist, als
bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid,
onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

e

108,00

e

104,50

e

108,00

e

104,50

e

183,80

e

177,85

Hoofdstuk 3.9.
Uitweg/inrit

2.3.9.

Vervallen

Hoofdstuk 3.10.
Kappen

2.3.10.

Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
het vellen of doen vellen van houtopstand,
waarvoor op grond van een bepaling in een
provinciale verordening of artikel 4:10, lid
1 van de Algemene plaatselijke verordening
een vergunning of ontheffing is vereist, als
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en
onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

Hoofdstuk 3.11.
2.3.11.

Vervallen

Hoofdstuk 3.12.
Natura 2000-activiteiten

2.3.12.

2.3.12.1.

Indien de aanvraag tot het verlenen van
een omgevingsvergunning betrekking heeft
op een activiteit als bedoeld in artikel
2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit
omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit)
bedraagt het tarief, onverminderd het
bepaalde in andere onderdelen van dit
hoofdstuk indien tevens sprake is van in
die onderdelen bedoelde activiteiten:

Hoofdstuk 3.13.
Flora- en fauna-activiteiten
(bescherming van soorten)

2.3.13.

Indien de aanvraag tot het verlenen van
een omgevingsvergunning betrekking heeft
op een activiteit als bedoeld in artikel
2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit
omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit)
bedraagt het tarief, onverminderd het
bepaalde in de andere onderdelen van dit
hoofdstuk indien tevens sprake is van de in
die onderdelen bedoelde activiteiten

Hoofdstuk

.14.

2.3.14.

Vervallen

Hoofdstuk

.15.
Omgevingsvergunning in twee fasen

2.3.15.

2.3.15.1.

2.3.15.2.

Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning op verzoek in twee
fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5,
eerste lid, van de Wabo, bedraagt het
tarief:
voor het in behandeling nemen van de
aanvraag voor een beschikking met
betrekking tot de eerste fase:
het bedrag dat voortvloeit uit toepassing
van de tarieven in dit hoofdstuk voor de
activiteiten waarop de aanvraag voor de
eerste fase betrekking heeft;
voor het in behandeling nemen van de
aanvraag voor een beschikking met
betrekking tot de tweede fase:
het bedrag dat voortvloeit uit toepassing
van de tarieven in dit hoofdstuk voor de
activiteiten waarop de aanvraag voor de
tweede fase betrekking heeft:

Hoofdstuk

.16.

2.3.16.

Vervallen

Hoofdstuk

.17.
Advies

2.3.17.
2.3.17.1.

Onverminderd het bepaalde in de
voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien een daartoe bij
algemene maatregel van bestuur,
provinciale of gemeentelijke verordening
aangewezen bestuursorgaan of andere
instantie advies moet uitbrengen over de
aanvraag of het ontwerp van de
beschikking op de aanvraag om een
omgevingsvergunning, als bedoeld in
artikel 2.26, derde lid, van de Wabo, het
bedrag dat aan de aanvrager wordt

C

183,80

C

177,85

medegedeeld, blijkend uit een specificatie
van bovengenoemde bestuursorganisatie of
instantie.

2.3.17.2.

2.3.17.3

Indien de specificatie als bedoeld in
2.3.17.1. is uitgebracht, wordt een
aanvraag (verder) in behandeling
genomen. Indien de aanvrager voor de
vijfde werkdag na mededeling de aanvraag
schriftelijk intrekt wordt het bedrag
volgende uit de specificatie als bedoeld in
2.3.17.1. niet in rekening gebracht.
Onverminderd het bepaalde in de
voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
wordt, indien krachtens wettelijk
voorschrift voor de in dat onderdeel
bedoelde aanvraag een advies van de
agrarische commissie nodig is en wordt
beoordeeld, het tarief van deze commissie
doorberekend aan de aanvrager.

Hoofdstuk 3.18.
Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.

2.3.18.1.

2.3.18.1.1.
2.3.18.1.2.

2.3.18.2.

Onverminderd het bepaalde in de
voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien een daartoe bij
wet of algemene maatregel van bestuur
aangewezen bestuursorgaan een verklaring
van geen bedenkingen moet afgeven
voordat de omgevingsvergunning kan
worden verleend, als bedoeld in artikel
2.27, eerste lid, van de Wabo:
indien de gemeenteraad een verklaring van
geen bedenkingen moet afgeven
indien een ander bestuursorgaan een
verklaring van geen bedenkingen moet
afgeven: het bedrag dat aan de aanvrager
wordt medegedeeld, blijkend uit een
specificatie van bovengenoemde
bestuursorganisatie of instantie.
Indien de specificatie als bedoeld in
2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een
aanvraag (verder) in behandeling
genomen. Indien de aanvrager voor de
vijfde werkdag na mededeling de aanvraag
schriftelijk intrekt wordt het bedrag
volgende uit de specificatie als bedoeld in
2.3.18.1. niet in rekening gebracht.

C

507,35

C

490,85

Hoofdstuk 4 - Vermindering
2.4.1.

2.4.1.1.

2.4.I.2.

2.4.2.

Indien de aanvraag van een bouwactiviteit
als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder
a, van de Wabo vergezeld gaat van een
gecertificeerde Bouwbesluittoets van een
bedrijf waaraan een certificaat voor het
toetsen van bouwplannen en het toezicht
hierop aan alle relevante scopes volgens
BRL 5019 is uitgereikt, dan wordt het
bepaalde in artikel 2.3.1.1 of indien van
toepassing artikel 2.3.1.2. verminderd met
indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder a, van de wabo en deze
aanvraag vergezeld gaat van een bewijs
(burenakkoord) waaruit blijkt dat het
bouwinitiatief goedkeuring heeft van de
buurt (belanghebbenden) wordt het
legesbedrag zoals bepaald in 2.3.1.1.1.,
2.3.1.1.2., 2.3.1.1.3., 2.3.1.1.4. of indien
van toepassing 2.3.1.2, verminderd met
indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder a, van de wabo en deze
aanvraag vergezeld gaat van een bewijs
(burenakkoord) waaruit blijkt dat het
bouwinitiatief goedkeuring heeft van de

van het in artikel 2.3. bepaalde
legesbedrag
indien het legesbedrag zoals bepaald in
artikel 2.3. meer dan C 1000,- bedraagt:

2.4.3.

12Z

C

100,00

C

50,00

C

C

buurt (belanghebbenden) wordt het
legesbedrag zoals bepaald in 2.3.1.1.5
verminderd met
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning volledig en direct
ontvankelijk is, en dus voldoet aan de
wettelijke indieningsvereisten wordt het
legesbedrag als bepaald in 2.3.
verminderd.
De vermindering bedraagt:
indien het legesbedrag zoals bepaald in
artikel 2.3. C 1000,- of minder bedraagt:

2.4.2.1.
2.4.2.2.

120Zo

van het in artikel 2.3. bepaalde
legesbedrag verhoogd met C 90,Vervallen
Vervallen
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning is ingediend en er
nog geen sprake is van aanvang of
gereedkomen van het aangevraagde wordt
het legesbedrag zoals bepaald in 2.3
verminderd
deze vermindering bedraagt:

10oZo

10Z

10Zo

1Z

100,00

50,00

indien het legesbedrag zoals bepaald in
artikel 2.3. C 1000,- of minder bedraagt:

2.4.4.
2.4.5.

2.4.6.

van het in artikel 2.3. bepaalde
legesbedrag
indien het legesbedrag zoals bepaald in
artikel 2.3. meer dan C 1000,- bedraagt:

150Zo

150Zo

van het in artikel 2.3. bepaalde
legesbedrag verhoogd met C 140,Vervallen

10Zo

10Zo

Ongeacht de uitkomst van vorenstaande
verminderingen resteert er altijd een
minimaal tarief van
Indien toepassing wordt gegeven aan
artikel 2.3.1.7 Relatie legestarief
bouwactiviteiten en bouwkosten wordt
geen toepassing gegeven aan de
verminderingen als bedoeld in dit
hoofdstuk

C

75,00

C

Hoofdstuk 5 - Teruggaaf
2.5.1.

2.5.1.1.

2.5.1.2.

2.5.1.3.

2.5.2.

Teruggaaf als gevolg van intrekking
aanvraag omgevingsvergunning
als een aanvrager zijn aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een project dat
geheel of gedeeltelijk bestaat uit
activiteiten met betrekking tot bouw,
aanleg, planologisch strijdig gebruik,
brandveiligheid of monumenten als bedoeld
in de de onderdelen 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3.,
2.3.5 en 2.3.6., intrekt terwijl deze reeds in
behandeling is genomen door de
gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf
van een deel van de leges.
De teruggaaf bedraagt:
indien de aanvraag wordt ingetrokken
binnen een termijn van 4 weken na het in
behandeling nemen ervan van de op grond
van de in 2.5.1, genoemde onderdelen
verschuldigde leges
indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4
weken na het in behandeling nemen ervan,
doch voor het verlenen van de
omgevingsvergunning, van de op grond
van de in 2.5.1, genoemde onderdelen
verschuldigde leges
Indien teruggaaf wordt verleend op basis
van artikel 2.5.1. vervallen de aanspraken
op de verminderingen als bedoeld in
hoofdstuk 4.
Teruggaaf als gevolg van intrekking
verleende omgevingsvergunning voor
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

60Z

60Z

40Z

40Z

75,00

Als de gemeente een verleende
omgevingsvergunning voor een project dat
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of
aanlegactiviteiten, als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1., 2.3.2. en 2.3.6. , intrekt
op aanvraag van de vergunninghouder,
bestaat aanspraak op gedeeltelijke
teruggaaf van het betreffende deel van de
leges, mits deze aanvraag is ingediend
binnen 5 jaren na verlening van de
vergunning en van de vergunning geen
gebruik is gemaakt.
De teruggaaf bedraagt:
met een maximum teruggaaf van

2.5.3.

2.5.3.I.

2.5.3.2.

2.5.3.3.

2.5.3.4.

2.5.3.5.

van de op grond van de in 2.5.2.
genoemde onderdelen verschuldigde leges.
Van teruggaaf is geen sprake wanneer er
toepassing is gegeven aan artikel 2.5.6.
tenzij de intrekking tevens geldt voor de
activiteiten waarop artikel 2.5.6. van
toepassing is.
Teruggaaf als gevolg van het weigeren of
niet (verder) in behandeling nemen van
een omgevingsvergunning voor bouw-,
aanleg- of sloopactiviteiten.
Als de gemeente een omgevingsvergunning
voor een project dat geheel of gedeeltelijk
bestaat uit bouw-, aanleg-of
sloopactiviteiten, als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1., 2.3.2., 2.3.6. en 2.3.7.,
weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf
van een deel van de leges.
De teruggaaf bedraagt:
van de op grond van de in 2.5.3.1.
genoemde onderdelen verschuldigde leges.
Indien op basis van wettelijke
onvolledigheid/niet ontvankelijkheid het
verzoek als bedoeld in de onderdelen 2.3.1,
2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 niet (verder) in
behandeling wordt genomen.
De teruggaaf bedraagt:
Onder een weigering bedoeld in onderdeel
2.5.3.1. wordt mede verstaan een
vernietiging van de beschikking waarbij de
vergunning is verleend bij rechterlijke
uitspraak.
Indien er sprake is van het weigeren van
een omgevingsvergunning bestaat geen
recht op teruggave van het in Titel 3
onderdeel 3.1.4 genoemde bedrag
Indien een aanvraag één of meerdere
activiteiten/onderdelen als bedoeld in de
Wabo bevat welke bij behandeling
vergunningsvrij blijken te zijn bedraagt het
tarief
voor iedere vergunningsvrije activiteit
(onderdeel).

300Zo
C
15.000,00

300Zo
C
15.000,00

300Zo

300Zo

650Zo

650Zo

C

100,00

C

100,00

2.5.3.6.
2.5.3.7.

2.5.4.

2.5.5.

2.5.6.

2.5.6.I.

vervallen
De verminderingen als bedoeld in
hoofdstuk 4 worden evenals de teruggaaf
apart berekend over het in artikel 2.3.
bepaalde bedrag. Indien sprake is van
vergunningsvrije activiteiten (als bedoeld in
2.5.3.5.) bestaat er geen aanspraak op
vermindering.
Ongeacht de uitkomst van vorenstaande
teruggaafy-gaven resteert er altijd een
minimaal tarief van
Geen teruggaaf legesdeel advies of
verklaring van geen bedenkingen.
Van de leges verschuldigd op grond van de
onderdelen 2.3.17. en 2.3.18. wordt geen
teruggaaf verleend.
Indien een aanvraag tot wijziging van het
verkrijgen van een omgevingsvergunning
voor een project dat geheel of gedeeltelijk
bestaat uit bouw-, aanleg- of
sloopactiviteiten als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7, die
reeds is verleend maar waarvan nog geen
gebruik is gemaakt, worden enkel de leges
welke betrekking hebben op de wijziging
berekend volgens de in 2.3 genoemde
heffingsgrondslagen. De oorspronkelijke
omgevingsvergunning wordt gezien als
huidige toestand.
Het vorenstaande vindt geen toepassing
indien de afwijking zodanig is dat naar de
omstandigheden beoordeeld in essentie
een nieuwe bouwplan sprake is.
Indien de oorspronkelijk (te wijzigen)
aanvraag/vergunning meer dan
aan leges vertegenwoordigt, wordt het
bepaalde in 2.5.6. verhoogd met
van dat legesbedrag met een maximum
verhoging van

C

C

75,00

500,00

50Zo
C

C

C

75,00

500,00

50Zo
1.000,00

C

1.000,00

Hoofdstuk 6 - Intrekking omgevingsvergunning
Vervallen

Hoofdstuk 7 - Wijziging omgevingsvergunning als
gevolg van wijziging project.
2.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot wijziging van
een omgevingsvergunning als gevolg van
een, naar de omstandigheden beoordeeld,
geringe wijziging in het project wat niet
leidt tot een nieuwe omgevingsvergunning

C

91,90

C

88,90

Hoofdstuk 8 - Bestemmingswijziging zonder
activiteiten.
2.8.1.

2.8.2.

Het tarief voor het in behandeling nemen
van een aanvraag tot het vaststellen van
een bestemmingsplan als bedoeld in artikel
3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke
ordening zal geregeld worden via een
exploitatieovereenkomst of een
exploitatieplan.
Het tarief voor het in behandeling nemen
van een aanvraag tot het wijzigen van een
bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6,
eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke
ordening zal geregeld worden via een
exploitatieovereenkomst of een
exploitatieplan.

Hoofdstuk 9 - Sloopmelding
2.9.

vervallen

Hoofdstuk 10 - In deze titel niet benoemde
beschikking.
2.10.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag om een andere,
in deze titel niet benoemde beschikking

C

91,90

C

88,90

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van een vergunning op grond van artikel 3
van de Alcoholwet:
vervallen

C

421,80

C

392,25

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van een vergunning op grond van artikel 4
van de Alcoholwet:
vervallen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag voor het
exploiteren van een horecabedrijf, zoals
bedoeld in artikel 2:15, lid i van de Apv:
Vervallen

C

458,55

C

426,40

C

279,80

C

260,20

C

142,15

C

132,20

TITEL 3 Dienstverlening vallend onder Europese
dienstenrichtlijn.
Hoofdstuk 1 - Horeca
3.1.1.

3.1.1.1.
3.1.2.

3.1.2.1.
3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een melding als bedoeld in
artikel 30 van de Alcoholwet:

3-1.5.1.
3.1.6.

vervallen

3.1.9.
3.1.9.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van een ontheffing als bedoeld in artikel 35
van de Alcoholwet:
Het tarief bedraagt voor een vergunning als
bedoeld in artikel 2:6, lid 1 van de Apv
voor het in gebruik nemen van openbare
gemeentegrond voor het inrichten van een
terras:
In afwijking van het in de vorige leden
bepaalde bedraagt het tarief, indien de
aanvraag het wijzigingen van het
aanhangsel op grond van de Alcoholwet
betreft:
voor de aanvraag tot het wijzigen van het
aanhangsel als bedoeld in
3.1.8. voor één toevoeging/wijziging:
voor meer dan één wijziging/toevoeging
wordt het tarief als
bedoeld in artikel 3.1.8.1. in rekening
gebracht en tevens voor
iedere volgende verhoogd met:
vervallen
vervallen

3.1.9.2.

vervallen

3.1.9.3.

vervallen

3.1.9.4.

vervallen

3.1.9.5.

vervallen

3.1.10.
3.1.11.

vervallen
Indien de aanvraag/aanvragen als bedoeld
in artikel 3.1.1.
tot en met 3.1.4.1. op alle onderdelen
direct bij indiening
volledig is, wordt op het in artikel 3.1.1. tot
en met 3.1.4.1. bepaalde tarief
in mindering gebracht

3.1.7.

3.1.8.

3.1.8.1.

3.1.8.2.

3.1.12.

Indien een aanvraagprocedure als bedoeld
in artikel 3.1.1.
tot en met 3.1.4.1. wordt beëindigd (bijv.
door buiten
behandeling stelling of intrekking) worden
de volgende
percentages van de tarieven behorend bij
deze artikelen
gerestitueerd:

3.1.12.1.

indien de aanvraagprocedure wordt
beëindigd voordat de
aanvrager in kennis is gesteld over de
volledigheid
indien de aanvraagprocedure wordt
beëindigd nadat de
aanvrager in kennis is gesteld over de
volledigheid maar
voorafgaand aan besluitvorming

3.1.12.2.

e

114,65

e

106,60

e

114,65

e

106,60

e

55,10

e

51,25

e

13,75

e

12,80

40Zo

40Z

80Zo

80Z

500Zo

50Z

Hoofdstuk 2 - Organiseren evenementen of
markten.
3.2.1.

3.2.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag ter verkrijging
van een vergunning voor het organiseren
van een evenement op basis van artikel
2:13, lid 1, van de Apv:
Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een melding ter verkrijging van
een acceptatie van de melding voor het
organiseren van een evenement op basis
van artikel 2:13, lid 2, van de Apv:

C

116,15

C

189,30

C

36,30

C

59,15

C

307,05

C

302,80

C

115,05

C

113,45

Hoofdstuk 3 - Prostitutiebedrijven.
3.3.
3.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag om:
een exploitatievergunning of wijziging van
een exploitatievergunning als bedoeld in
artikel 3.4, eerste lid, van de Apv, voor een
seksinrichting of escortbedrijf:

Hoofdstuk 4 - Splitsingsvergunning woonruimte
N.v.t.

Hoofdstuk 5 - Leefmilieuverordening
N.v.t.

Hoofdstuk 6 - Brandbeveiligingsverordening
N.v.t.

Hoofdstuk 7 - In deze titel niet benoemde
vergunning, ontheffing of ander beschikking.
3.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag om een andere,
in deze titel niet benoemde vergunning,
ontheffing of andere beschikking:

Behorende bij raadsbesluit van 9 november 2021

mr. G.M.W.M. Wasser

Raadsbesluit Verordening onroerende-zaakbelastingen
2022
volgnummer
datum raad
agendapunt
onderwerp

21.068
9 november 2021
vaststellen "Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022"

De raad van de gemeente Veldhoven;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021, nr. 21.067;
overwegende dat het noodzakelijk is de tarieven van de onroerende-zaakbelastingen aan
te passen om de gemeentelijke inkomsten op peil te houden;
gelet op artikel 220 tot en met 220h van de Gemeentewet ;

b e s l u i t :
vast te stellen de "Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaak
belastingen 2022"

Artikel 1. Belastbaar feit en belastingplicht
1. Onder de naam "onroerende-zaakbelastingen" worden ter zake van binnen de
gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:
a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een
onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens
eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen:
gebruikersbelasting;
b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een
onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder
te noemen: eigenarenbelasting.
2. Bij de gebruikersbelasting wordt:
a.
gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is
gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft
gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de belasting als
zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;
b.
het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volg tijdig gebruik
aangemerkt als gebruik door degene die die onroerende zaak ter beschikking heeft
gesteld;
c.
degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de
belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie de zaak ter beschikking is
gesteld.
3. Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens
eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het
kalenderjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op

dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 2 Voorwerp van de belasting
1. Voorwerp van de belasting is een onroerende zaak.
2. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III
van de Wet waardering onroerende zaken.
3. Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van
hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die
onroerende zaak in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende
zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 3. Maatstaf van heffing
1. De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering
onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar
bedoeld in artikel 1.
2. Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet
van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf
van die onroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij
of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende
zaken.

Artikel 4. Vrijstellingen
1. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf
buiten aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de
in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van:
a. ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond,
daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van
glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van
gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;
b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van
gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde
grond;
c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor
het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard,
een en ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen
als woning;
d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de
Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de in artikel 1, derde
lid, onderdeel b, van die wet bedoelde voorwaarden met uitzondering van de daarop
voorkomende gebouwde eigendommen;
e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden,
zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige
rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van
natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden;
f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en
ander met inbegrip van kunstwerken;
g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen,
instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van
de delen van zodanige werken die dienen als woning;
h. werken die bestemd zijn voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die
worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke

rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als
woning;
i. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat
beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op
zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken;
j. onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke
dienst van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken
die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs;
k. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet
zijnde gebouwen - welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het publiek,
ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten,
verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken
en palen;
l. plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan
de gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met
uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;
m.begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van
zodanige onroerende zaken die dienen als woning.
2. De vrijstelling met betrekking tot de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde
onroerende zaken voor de eigenarenbelasting geldt niet voor zover de gemeente van
die zaken niet het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.
3. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor
de gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de
onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar
zijn aan woondoeleinden.

Artikel 5. Belastingtarieven
1.

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf.
Het percentage bedraagt voor:

2022

2021

de gebruikersbelasting
0,1431oZo 0,1513Z
bij de eigenarenbelasting
1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning
dienen
0,0946oZo 0,0963Z
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot
woning dienen
0,23960Zo 0,2414Z
2. Belastingaanslagen van minder dan C 10,00 worden niet opgelegd.
3. Voor de toepassing van het bepaalde in het tweede lid wordt het totaal van de op een
aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen onroerende-zaakbelastingen of andere
heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.
a.
b.

Artikel 6. Wijze van heffing
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7. Termijnen van betaling
1. De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste
vervalt drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet en de volgende termijn
drie maanden later.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, dat zolang de verschuldigde bedragen door middel
van automatische incasso van de betaalrekening van de belastingplichtige kunnen
worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke

termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in
het kalenderjaar overblijven, met dien verstande, dat het aantal termijnen tenminste
vijf en ten hoogste elf bedraagt. De eerste termijn vervalt een maand na de
dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand
later.
3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijnen.

Artikel 8. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot
de heffing en invordering van de onroerende-zaakbelastingen.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel
1. De "Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021" van 10 november 2020, nr. 20.042
wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van
de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die
zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening onroerende-zaakbelastingen
2022".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering
van 9 november 2021.

mr. G.M.W.M. Wasser

M.J.A. Delhez

griffier

voorzitter

Raadsbesluit Tarievenverordening 2022
volgnummer
datum raad
agendapunt
onderwerp

21.076
9 november 2021
vaststellen Tarievenverordening 2022

De raad van de gemeente Veldhoven;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021, nr.
20.067;
overwegende dat de tarieven wegens dienstverlening aan derden moeten worden
aangepast zodat de inkomsten gelijke tred houden met de kosten;
gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :
vast te stellen de "Verordening op de heffing en invordering van tarieven wegens
dienstverlening aan derden 2022",

Betalingsverplichting
Artikel 1
Voor de betaling van de krachtens deze verordening verschuldigde gelden is
aansprakelijk diegene, die van de diensten gebruik maakt.

Vooruitbetaling
Artikel 2
Voor zover de vergoedingen bepaald zijn of vastgesteld kunnen worden, moeten zij bij
vooruitbetaling worden voldaan en anders terstond nadat de aangevraagde diensten
zijn verstrekt.

Betaling waarborgsom
Artikel 3
Voor het verlenen van diensten kan door of namens burgemeester en wethouders
storting van een waarborgsom met nadere verrekening worden gevorderd.

Het ledigen van putten
Artikel 4
Voor het legen van beerputten en het leegzuigen van kelders, rioolputten, kolken en
dergelijke met behulp van de kolkenzuiger, alsmede voor het afvoeren van de aldus
verzamelde afvalstoffen is een recht verschuldigd van:
2022
2021
1. op werkdagen (maandag tot en met vrijdag,
behoudens op die dagen vallende algemeen erkende
2.

feestdagen)

E

151,25 E

149,15

in het weekend (zaterdag en zondag en op
werkdagen vallende algemeen erkende feestdagen)

E

230,25 E

227,05

Maken van rioolaansluitingen
Artikel 5
1.

2.

Voor de aansluiting van een pand (niet bedrijfsmatig)
op het bestaande gemeenteriool binnen de bebouwde
kom met 2 leidingen van 125 mm diameter is een
recht verschuldigd van
Voor de aansluiting van een pand op het bestaande
gemeenteriool buiten de bebouwde kom is een recht
verschuldigd van:
a.

3.

4.

5.

E

1.567,60 E

1.545,95

1.567,60 E

1.545.95

in geval een afvoer op een bestaande pompput
mogelijk is, en indien de afstand gerekend vanaf

de pompput tot aan het aansluitpunt niet meer is
dan 40 meter
E
b.
in geval een afvoer op een bestaande pompput
mogelijk is, en indien de afstand gerekend vanaf
de pompput tot aan het aansluitingspunt, meer is
dan 40 meter, is het sub a. genoemde bedrag,
voor elke strekkende meter meer te
vermeerderen met
E
Voor de aansluiting van een pand buiten de bebouwde
kom waarvoor geen aansluiting op een bestaande
pompput mogelijk is, worden de werkelijke kosten in
rekening gebracht, welke vooraf aan de aanvrager op
basis van een ter zake opgestelde begroting zijn
medegedeeld.
Voor een aansluiting van een bedrijfsmatig pand op
het bestaande gemeenteriool binnen de bebouwde
kom met 2 leidingen van maximaal 160 mm diameter
is een recht verschuldigd van totaal
E
Voor aansluitingen van een bedrijfsmatig pand, welke
groter zijn als 160 mm diameter worden de werkelijke
kosten in rekening gebracht, welke vooraf aan de
aanvrager op basis van een ter zake opgestelde
begroting zijn medegedeeld.

39,20 E

2.447,40 E

38,65

2.413,60

Maken van een inrit
Artikel 6
1.

2.

3.

Voor het maken van een inrit met een breedte van
maximaal 3 meter is een recht verschuldigd van
C
Voor elke meter, of een gedeelte daarvan, dat de inrit
moet worden verbreed of breder moet worden
aangelegd, is per meter, of gedeelte daarvan, een
recht verschuldigd van
C
Voor het maken van een inrit voor bedrijven met een
breedte van maximaal 5 meter is een recht
verschuldigd van
C
Voor elke meter, of gedeelte daarvan, dat de inrit
moet worden verbreed of breder moet worden
aangelegd, is per meter, of gedeelte daarvan, een
recht verschuldigd van
C
Voor het maken van een doorsteek in het openbaar
plantsoen ten behoeve van ontsluiting van zij- of
achtertuinen is een recht verschuldigd van
C

775,45 C

764,75

258,50 C

254,90

2.012,55 C

1.984,75

412,90 C

407,20

182,20 C

179,70

C
C

1,65 C
5,05 C

1,65
5,00

C
C

1,65 C
5,05 C

1,65
5,00

C
C
C

40,60 C
124,95 C
1.247,00 C

40,05
123,20
1.229,80

C

30,40 C

30,00

Gebruik gemeentegrond
Artikel 7
Er is een recht verschuldigd:
1. Voor het innemen van voor de openbare dienst
bestemde gemeentegrond of van voor de openbare
dienst bestemd gemeentewater:
met ten dienste van enig bouw- of sloopwerk,
a.
geplaatste schuttingen, steigers,
materiaalwagens, loodsen, keten en dergelijke
getimmerten, per m2 voor:
- een week of gedeelte daarvan
- voor een maand
b.

2.

3.

met puin, zand, stenen of andere ten behoeve
van enig bouwwerk aanwezige materialen voor
zover deze zijn opgeslagen buiten schuttingen of
steigers, per m2 voor:
- een week of gedeelte daarvan
- voor een maand
voor het tijdelijk gebruik maken van het openbaar
gemeenteriool of van het openbaar gemeentewater
voor het afvoeren van water ten behoeve van
bouwwerkzaamheden, per lozingsgelegenheid:
- per week of gedeelte daarvan
- per maand
- perjaar
voor het afsluiten van grond voor het verkeer of
alleen voor rijverkeer, ten behoeve van bouw- of
sloopwerkzaamheden per dag

Artikel 8
Voor het innemen van voor de openbare dienst bestemde
gemeentegrond ten behoeve van het inrichten van een
terras of voor een uitstalling per m2

E

7,05 E

6,95

E

934,55 E

921,65

E
E
E

783,85 E
708,20 E
632,60 E

773,05
698,40
623,85

Reclames
Artikel 9
1.

2.

3.

4.

Voor het hebben van reclames aan masten van de
openbare straatverlichting is per reclame per jaar een
recht verschuldigd.
Het in lid 1 bedoelde recht bedraagt, afhankelijk van
de zone waarin de reclame is aangebracht:
a.
in de rode zone
b.
in de blauwe zone
c.
in de groene zone
d.
in de ongekleurde zone
De zones zijn aangegeven op een bij deze
verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte
kaart.
De bedragen zijn exclusief de kosten van
stroomverbruik.

Brandmelders
Artikel 10
Voor het hebben van een directe aansluiting op de brandmeld- en alarmeringsinstallatie van de brandweer is een recht verschuldigd van: ___________
1.
per hoofdmelder per jaar
E
263,05 E
259,40
2.
per nevenmelder per jaar
E
10,35 E
10,20

Aanbrengen van verkeersmaatregelen
Artikel 11
Voor het aanbrengen van verkeersmaatregelen is een recht verschuldigd van:
1.
per verkeersbord
E
3,95 E
2.
per afsluiting
E
38,80 E

3,90
38,25

Verhuur van afzethekken
Artikel 12
1.

2.

Voor de huur van afzethekken is per dag een recht
verschuldigd van
per meter voor de eerste 100 meter en voor iedere
volgende meter
exclusief vervoerskosten
over de dag van het terugbrengen van de afzethekken

E

0,40 E

E

0,25 E

0,40
0,25

is geen recht verschuldigd.
3.

Indien de afzethekken op dezelfde dag worden
opgehaald en teruggebracht is het recht verschuldigd
over één dag.

Overige diensten
Artikel 13
Voor het verhuur van vlaggenmasten is per mast per dag
een recht verschuldigd van

E

7,60 E

7,50

E

7,60 E

7,50

E

193,15 E

190,50

Voor het huren van minicontainers is per uitleenbeurt, per
minicontainer, per dag en het nadien met of zonder
inhoud inleveren, een recht verschuldigd van
E

23,00 E

22,70

Artikel 14
Voor verhuur van diverse objecten (electrakasten, klein
materieel, bekabeling, etc.) is per uitleenbeurt per dag
een recht verschuldigd van

Artikel 15
Voor verhuur van een podium voor commerciële
activiteiten is per uitleenbeurt een recht verschuldigd van

Artikel 16

Artikel 17
De in de artikelen 11 tot en met 16 genoemde tarieven gelden niet voor verenigingen
welke statutair in de gemeente Veldhoven zijn gevestigd en/of wier activiteiten geheel
of in grote mate gericht zijn op (de) Veldhoven(se inwoners).

Artikel 18
Voor het gebruik maken van de diensten, waarvoor in de voorgaande artikelen geen
afzonderlijk recht is opgenomen, zal de kostprijs in rekening worden gebracht.

Voorschotheffing
Artikel 19
Indien de kostprijs voor het verlenen van diensten afwijkt van de in deze verordening
vermelde tarieven, hebben burgemeester en wethouders, vooruitlopende op de

aanpassing van de tarieven door de raad in zijn eerstvolgende vergadering, de
bevoegdheid de gewijzigde tarieven bij voorschot te heffen.

Omzetbelasting
Artikel 20
De wettelijk verschuldigde omzetbelasting komt voor rekening van degene, die van de
in deze verordening genoemde diensten gebruik maakt.

Artikel 21
Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen, dit te hunner
beoordeling, van de in deze verordening opgenomen tarieven afwijken.

Inwerkingtreding en citeertitel
Artikel 22
1.

2.
3.
4.

De "Tarievenverordening 2021" van 10 november 2020, nummer 20.050, wordt
ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van
de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten
die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
Deze verordening kan worden aangehaald als "Tarievenverordening 2022".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 9 november 2021.

mr. G.M.W.M. Wasser

M.J.A. Delhez

griffier

voorzitter

Bijlage I Afvalstoffenheffing
Berekening kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

e
e
e
e
e
e
e

4,772,709.00
934,153.00
3,838,556.00

178,847.50
936,123.93
4,953,527.43
4,953,527.00
10007o

BIJLAGE II

Rioolheffing

2022

Kostenplts

Omschr Kostenplaats

Kostensrt Omschr Kostensoort

Verbijz,

270200

Rioolaansluitingen

434399

Ov. niet duurz. goed. en dnst

30104

270201

Vervanging riolen

431002

Electriciteit

270201

Vervanging riolen

461000

Kapitaallasten: rente

270201

Vervanging riolen

461001

Kapitaallasten: afschrijving

270201

Vervanging riolen

462225

Loonkosten BenR

270202

Onderhoud riolen

270202

Onderhoud riolen

434399
462225

Ov. niet duurz. goed. en dnst
Loonkosten BenR

270203

Onderhoud gemalen

434399

Ov. niet duurz. goed. en dnst

270204

Kolken

434399

Ov. niet duurz. goed. en dnst

270205

Huisaansluitingen

434399

Ov. niet duurz. goed. en dnst

270206

Beheerplan riolering

434399

Ov. niet duurz. goed. en dnst

270206

Beheerplan riolering

460001

Reserveringen voorzieningen

270208

Onderhoud watergangen

434399

Ov. niet duurz. goed. en dnst

270209

Onderhoud bruggen en duikers

434399

Ov. niet duurz. goed. en dnst

270210

Opname grondwaterstand

434399

Ov. niet duurz. goed. en dnst

270211

Rioolrechten

462212

Loonkosten FB

270212

Waterportaal ZO Brabant

434399

Ov. niet duurz. goed. en dnst

270212

Waterportaal ZO Brabant

461000

Kapitaallasten: rente

270212

Waterportaal ZO Brabant

461001

Kapitaallasten: afschrijving

270292

Toerek. hkp werf,wagens,mat.

431001

Gas

270292

Toerek. hkp werf,wagens,mat.

431002

Electriciteit

270292

Toerek. hkp werf,wagens,mat.

431099

Overige energie

270292

Toerek. hkp werf,wagens,mat.

434100

Betaalde belastingen

270292

Toerek. hkp werf,wagens,mat.

434305

Schoonmaakkosten

270292

Toerek. hkp werf,wagens,mat.

434399

Ov. niet duurz. goed. en dnst

30346

270292

Toerek. hkp werf,wagens,mat.

460001

Reserveringen voorzieningen

30346

270292

Toerek. hkp werf,wagens,mat.

461000

Kapitaallasten: rente

270292

Toerek. hkp werf,wagens,mat.

461000

Kapitaallasten: rente

270292

Toerek. hkp werf,wagens,mat.

461001

Kapitaallasten: afschrijving

270292

Toerek. hkp werf,wagens,mat.

461001

Kapitaallasten: afschrijving

30346

30346
30346

270200

Rioolaansluitingen

834000

Overige goederen en diensten

270201

Vervanging riolen

834000

Overige goederen en diensten

270206

Beheerplan riolering

860001

Reserveringen voorzieningen

270211

Rioolrechten

840100

Belasting op producenten

270211

Rioolrechten

840200

Bel. op inkomen van gezinnen

Omschr Verbijzondering
Tot. veldhoven /uitvoer.

Run 5618, De
Run 5618, De
Run 5618, De
Run 5618, De
Run 5618, De
Extracomptabele toe te
rek kn overh. en werf
BTW over uitgaven

jaar 2022

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

24,975.00
72,625.00
157,515.00
415,653.00
296,727.00
273,516.00
7,653.00
102,059.00
122,469.00
112,640.00
161,251.00
919,917.00
96,161.00
35,489.00
17,745.00
11,264.00
207,867.00
4,323.00
57,692.00
538.00
306.00
2,339.00
9.00
74.00
4,935.00
3,254.00
226.00
19.00
3,717.00
341.00

203,543.47
599,525.76

Totaal Uitgaven

Totaal Inkomsten
Verschil

e
e
e
e
e
e
e
e

3,916,368.23
-32,420.00
-4,131.00
-247,918.00
-349,780.00
-3,282,119.00
-3,916,368.00
0.23

Kostendekking
moet 10007o zijn:

100.0007o

Raadsbesluit Verordening Toeristenbelasting 2022
volgnummer
datum raad
agendapunt
onderwerp

21.078
9 november 2021
"Verordening toeristenbelasting 2022"

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021,
nr. 21.067
gelet op artikel 224 van de Gemeentewet.

b e s l u i t :
vast te stellen de
"Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2022"

Artikel 1. Belastbaar feit.
Onder de naam "Toeristenbelasting" wordt een directe belasting geheven voor
het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een
vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met
een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Artikel 2. Begripsomschrijving.
In deze verordening wordt verstaan onder:
1. Hotel
Een accommodatie met slaapplaatsen voor logiesverstrekking in overwegend
een- en tweepersoonskamers tegen boeking per nacht, waar afzonderlijke
maaltijden, kleine etenswaren en dranken kunnen worden verstrekt aan
gasten en aan passanten.
2. Groepsaccommodatie
Een accommodatie met ten minste twintig slaapplaatsen die logies
overwegend aan personen in groepsverband (geen gezinsverband zijnde)
verstrekt, met slaapgelegenheid in kamers, zalen, huisjes, tenthuisjes,
appartementen en I of tenten, die gasten mogelijk met 'vreemden' moeten
delen. Onder groepsaccommodaties worden verstaan: kampeerboerderijen,
vakantiehuizen, kindervakantiehuizen, scoutinghuizen, natuurvriendenhuizen,
tentenkampen en logiesaccommodaties behorende tot watersportcentra en
maneges.
3. Kampeerterrein
Een terrein of een deel van een terrein met toeristische slaapplaatsen, waarop
kan worden overnacht in tenten, toercaravans, kampeerauto's, tenthuisjes of
trekkershutten.
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Artikel 3. Belastingplicht.
1.

2.
3.

Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in
artikel 1 in hem ter beschikking staande ruimten dan wel op hem ter
beschikking staande terreinen.
De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op
degene, ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.
Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te
wijzen, is belastingplichtig degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel
1 verblijf houdt.

Artikel 4. Vrijstellingen.
De belasting wordt niet geheven ter zake van verblijf:
1. door degene die:
a. als verpleegde of verzorgde in een inrichting tot verpleging of verzorging
van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van ouden van
dagen verblijft;
b. tijdelijk in de gemeente verblijft in een daarvoor geoutilleerde
accommodatie en die van wege een lichamelijke of sociale handicap, dan
wel door financiële c.q. sociaal maatschappelijke omstandigheden in de
thuissituatie voor een vakantiebeleving is aangewezen op initiatieven van
derden, zoals buurthuizen, scholen en vakantiecomités;
2. van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de
Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van
artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze
persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 1, van de
Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers.

Artikel 5. Aanmeldingsplicht.
De belastingplichtige bedoeld in artikel 2, eerste lid, is gehouden, voordat hij
voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid
tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het College
van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in
artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.

Artikel 6. Maatstaf van heffing.
De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar.
Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen
vermenigvuldigd met het aantal nachten.

Artikel 7. Belastingtarief.
Het tarief bedraagt per persoon per overnachting:
in hotels
C 2,15
in groepsaccommodaties
C 1,60
op kampeerterreinen
C 1,60

2 Z 4

(tarief was per persoon per overnachting C 1,60)

Artikel 8. Belastingjaar.
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 9. Wijze van heffing.
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 10. Aanslaggrens.
Belastingaanslagen van minder dan C 45,38 worden niet opgelegd.

Artikel 11. Termijnen van betaling.
1.

2.

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen betaald worden in twee gelijke termijnen waarvan de eerste
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden
later.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid
gestelde termijnen.

Artikel 12. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met
betrekking tot de heffing en invordering van de toeristenbelasting.

Artikel 13. Kwijtschelding.
Bij de invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel.
1.

2.
3.
4.

De "Verordening toeristenbelasting 2017" van 8 november 2016, nr. 16.079,
wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van
ingang van de heffing, met dien verstande dat zijn van toepassing blijft op de
belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening toeristenbelasting
2022".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 9 november 2021.

3 Z 4

mr. G.M.W.M. Wasser
griffier

M.J.A. Delhez
voorzitter
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Bijlage V Marktgelden

Kostenplts

Kostenplaats omschr.

Kostens. code

Grootboek omschrijving

230300

Weekmarkt

434399

Ov. niet duurz. goed. en dnst

230300

Weekmarkt

462225

Loonkosten BenR

Weekmarkt

834000

Verb. code
30104

Overhead uit bestand
230300

Overige goederen en diensten
baten
lasten
dekkingsper.

2022

Project omschrijving
totaal veldhoven /uitvoering

381.00
5 938.00
3 774.85

20 000.00
20,000.00
10,093.85
19807o

Bijlage IV Begraafrechten

Kostenplts code

Kostenplaats omschrijving

Kostens.

Grootboek omschrijving

Verb.c.

270500

Onderhoud begraafplaats

431001

Gas

30104

270500

Onderhoud begraafplaats

431002

Electriciteit

30104

270500

Onderhoud begraafplaats

433300

Ov aank. en uitbest duurz. goed.

270500

Onderhoud begraafplaats

434100

Betaalde belastingen

270503

Geb./panden begraafpl./crem.

434100

270500

Onderhoud begraafplaats

434305

Betaalde belastingen
Schoonmaakkosten

270500

Onderhoud begraafplaats

434399

Ov. niet duurz. goed. en dnst

270500

Onderhoud begraafplaats

434399

Ov. niet duurz. goed. en dnst

30104

270501

Grafdelving en begeleiding

434399

Ov. niet duurz. goed. en dnst

30104

270503

Geb./panden begraafpl./crem.

434399

Ov. niet duurz. goed. en dnst

30310

270510

Afb. bgecomplexen (begraafplts)

434399

Ov. niet duurz. goed. en dnst

38902

270503

Geb./panden begraafpl./crem.

460001

Reserveringen voorzieningen

30310

270503

Geb./panden begraafpl./crem.

460001

Reserveringen voorzieningen

30365

270500

Onderhoud begraafplaats

461000

Kapitaallasten: rente

270503

Geb./panden begraafpl./crem.

461000

Kapitaallasten: rente

270500

Onderhoud begraafplaats

461001

Kapitaallasten: afschrijving

270503

Geb./panden begraafpl./crem.

461001

Kapitaallasten: afschrijving

270500

Onderhoud begraafplaats

462225

Loonkosten BenR

270502

Begraafrechten

462226

Loonkosten RenO

Begraafrechten

834001

Leges

Overh. uit best.
270502

30310
30104

30310
30310

2022
Project omschrijving
totaal veldhoven /uitvoering

448.00

totaal veldhoven /uitvoering

226.00
0.00
278.00

Eindhovensebaan 25
totaal veldhoven /uitvoering

133.00
3,128.00
7,044.00

totaal veldhoven /uitvoering

23,841.00

totaal veldhoven /uitvoering

3,395.00

Eindhovensebaan 25
afbouw complex De hoge boght
Eindhovensebaan 25
Eindhovensebaan 25a

132.00
0.00
7,396.00
0.00
495.00

Eindhovensebaan 25

737.00
5,818.00

Eindhovensebaan 25

3,003.00
119,929.00
0.00
98,634.39
132,296.00

baten

132,296.00

lasten

274,637.39

dekkingspercentage

4807o

♦m
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Datum besluitraad

Veldhoven
9 november 2021

Datum oordeelraad
Datum B en W

21 september 2021

21bs00088

Programma begroting

3/478/9

Taakveld

Div.

Agendapunt
Volgnummer
Gewiizigd voorstel
Portefeuillehouder

J. Roojakkers

Adviesnota raad
Vaststellen belastingverordeningen voor 2022
Beslispunten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De verordening onroerende zaakbelastingen 2022 vast te stellen.
De verordening afvalstoffenheffing 2022 vast te stellen
De verordening rioolheffing 2022 vast te stellen.
De verordening hondenbelasting 2022 vast te stellen.
De verordening begraafrechten 2022 vast te stellen.
De verordening marktgelden 2022 vast te stellen.
De verordening tarieven wegens dienstverlening aan derden 2022 vast te stellen.
De verordening reclamebelasting Veldhoven-Dorp 2022 vast te stellen.
Het raadsbesluit intrekken verordening reclamebelasting Veldhoven-Centrum 2021
vast te stellen.
10. De verordening leges 2022 vast te stellen.
11. De verordening Toeristenbelasting 2022 vast te stellen.

Inleiding
De gemeentelijke belastingen maken deel uit van de totale gemeentelijke inkomsten.
Jaarlijks moeten deze opnieuw worden vastgesteld. Het betreft overigens voor het
merendeel kostendekkende tarieven. Voor de begroting van 2022 wordt, conform de
kadernota, een inflatiepercentage gehanteerd van 1,40Zo.
In de begroting van 2021 is besloten is om de opbrengst van de onroerende
zaakbelastingen naast het inflatiepercentage van 1,40Zo extra te verhogen met 50Zo.
De tarieven van de marktgelden, begraafrechten en de tarievenverordening worden
met het inflatiepercentage verhoogd. De tarieven van de riool- en afvalstoffenheffing
alsmede de leges en de hondenbelasting worden aangepast zodat een volledige
kostendekking kan worden gerealiseerd. Het tarief van de reclamebelasting
Veldhoven-Dorp wordt aangepast naar het niveau waarop het gewenste bedrag kan
worden geïnd. De verordening Reclamebelasting Veldhoven-Centrum 2021 wordt
ingetrokken vanwege de invoering van een Bedrijveninvesteringszone. Voor de
toeristenbelasting worden verschillende tarieven voor hotels en
campings/groepsaccommodaties ingevoerd zodat een betere verhouding ontstaat
tussen de kosten van een overnachting en de toeristenbelasting.

Beoogd effect
Door het genereren van inkomsten wordt bereikt dat enerzijds het Veldhovense
voorzieningenniveau op peil kan worden gehouden en anderzijds de wettelijke

opgelegde taken kunnen worden uitgevoerd. Het Rijk compenseert immers niet alle
kosten waarmee de gemeenten zich geconfronteerd zien.

Argumenten
1.1.

Met de verhoging van de opbrengsten van de onroerende zaakbelastingen met
het inflatiepercentage van 1,40Zo en een extra verhoging van 50Zo wordt bereikt
dat er voldoende inkomsten worden gegenereerd om te voorzien in de
Veldhovense uitgaven. De verhoging resulteert in de navolgende tarieven voor
2022:
- eigenarendeel woningen
0,09460Zo
- eigenarendeel niet-woningen 0,2396Z
- gebruikersdeel niet-woningen 0,14310Zo

2.1.

Om de kostendekking in 2022 te waarborgen moeten de tarieven ten opzichte
van 2021 naar boven worden bijgesteld.
Dit betekent dat voor een meerpersoonshuishouden een tarief van C 275,53
moet worden gehanteerd.
Het tarief voor eenpersoonshuishoudens bedraagt C 192,87. Dit is 70Z van het
tarief voor meerpersoonshuishoudens.
Voor het jaar 2022 wordt geen teruggave gegeven in de vorm van een korting
op het totaalbedrag van de aanslag "Gemeentebelastingen 2022".
In bijlage I is een overzicht gegeven van de uitgaven en inkomsten en het
dekkingspercentage.

3.1.

Met hantering van lagere tarieven wordt voor de rioolheffing de 100Z
kostendekking gehandhaafd.
Het gangbare tarief voor een gemiddeld huishouden komt uit op C 183,43. Het
tarief in 2021 was C 186,32.
Vanwege in voorgaande jaren behaalde voordelen kan een bedrag van C 11,85
aan de burgers worden teruggegeven middels een korting op het totaalbedrag
van de aanslag "Gemeentebelastingen 2022".
In bijlage II is een overzicht gegeven van de uitgaven en inkomsten en het
dekkingspercentage.

4.1.

Het tarief van de hondenbelasting wordt in 2022 verhoogd. De 100Z
kostendekking kan hiermee worden gewaarborgd.
Het tarief voor het houden van een hond komt voor 2022 uit op C 83,24.
Het tarief voor een kennel bedraagt in 2022 C 249,72.
In bijlage III is een overzicht gegeven van de uitgaven en inkomsten en het
dekkingspercentage.

5.1.

Voor het jaar 2022 worden de bestaande tarieven van de begraafrechten
verhoogd met het inflatiepercentage van 1,4Z.
In bijlage IV is een overzicht gegeven van de uitgaven en inkomsten en het
dekkingspercentage.

6.1.

Voor het jaar 2022 worden de tarieven van de weekmarkt verhoogd met het
inflatiepercentage van 1,4Z.
In bijlage V is een overzicht gegeven van de uitgaven en inkomsten en het
dekkingspercentage.

7.1.

Door de tarieven voor dienstverlening aan derden met het inflatiepercentage
van 1,40Zo te verhogen wordt de kostendekking gewaarborgd.

8.1.

De winkeliers in de Kromstraat en omgeving wensen voor 2022 evenals in 2021
C 45.000,00 uit de reclamebelasting te genereren. Vanwege de dalende
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marktontwikkeling bij niet-woningen met betrekking tot de WOZ-waarden stijgt
het tarief licht ten opzichte van 2021.
Met de opbrengst uit de reclamebelasting kunnen zij hun winkelgebied
aantrekkelijker maken.
Deze opbrengsten worden, met uitzondering van de kosten die de gemeente
maakt, gestort in het ondernemersfonds.
9.1

Vanwege de invoering van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) moet de
verordening Reclamebelasting Veldhoven-Centrum worden ingetrokken.

10.1. Door aanpassing van de tarieven wordt bereikt dat wordt voldaan aan het voor
de leges vastgesteld beleid.
De gemeente streeft naar een evenredige verhouding tussen de kosten en
baten van dit product. De wettelijke voorgeschreven tarieven, zoals
bijvoorbeeld een uittreksel uit de burgerlijke stand, vormen hierop een
uitzondering.
11.1. Door verschillende tarieven te gebruiken voor hotels en
campings/groepsaccommodaties wordt bereikt dat er een betere verhouding
ontstaat tussen de kosten van een overnachting en de toeristenbelasting.
De LTA is hiermee akkoord gegaan.

Kanttekeningen en risico's
De stijging van de woonlasten kan leiden tot onvrede bij de burger.

Financiën
Voor een gemiddeld gezin stijgen de woonlasten met C 54,14 ten opzichte van 2021.
Dit is gebaseerd op een meerpersoonshuishouden met een koopwoning met een
verwachte gemiddelde WOZ-waarde van C 378.000,-.

Communicatie en samenspraak
De nieuw vastgestelde verordeningen zullen worden gepubliceerd in het systeem van
Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) en met een korte verwijzing
worden opgenomen in het Veldhovens Weekblad. Vastgestelde verordeningen vindt u
op www.veldhoven.nl/regelingenbank.

Uitvoering | planning
De nieuwe tarieven gaan na vaststelling in per 1 januari 2022. De heffing en
invordering vinden plaats bij het cluster Belastingen/WOZ, het cluster Financieel
Beheer en het cluster Burgerzaken.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De
De
De
De
De
De
De
De

verordening
verordening
verordening
verordening
verordening
verordening
verordening
verordening

onroerende zaakbelastingen 2022
afvalstoffenheffing 2022
rioolheffing 2022
hondenbelasting 2022
begraafrechten 2022
marktgelden 2022
tarieven wegens dienstverlening aan derden 2022
reclamebelasting Veldhoven-Dorp 2022
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Het raadsbesluit tot intrekking van de verordening reclamebelasting Veldhoven
Centrum 2021.
De verordening leges 2022
De verordening Toeristenbelasting 2022.
Overzicht inkomsten en uitgaven "Afvalstoffenheffing"
Overzicht inkomsten en uitgaven "Rioolheffing"
Overzicht inkomsten en uitgaven "Hondenbelasting"
Overzicht inkomsten en uitgaven "Begraafrechten"
Overzicht inkomsten en uitgaven "Marktgelden

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

M.J.A. Delhez
burgemeester

A.J.G. Bex
secretaris
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Raadsbesluit Verordening op de heffing en invordering
van leges 2022
volgnummer
datum raad
agendapunt
onderwerp

21.077
9 november 2021
vaststellen "Verordening op de heffing en invordering van
leges 2022"

De raad van de gemeente Veldhoven;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021, nr.
21.067;
overwegende dat de tarieven van de leges moeten worden aangepast om de
kostendekking te waarborgen en de gemeentelijke inkomsten op peil te houden;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de
artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

a. "dag":
b. "week":
c. "maand":

d. "jaar":
e. "kalenderjaar":

de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van
een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
een aaneengesloten periode van zeven dagen;
het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met
(n-1)e in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de
ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de
volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand
februari is;
het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met
de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;
de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit
1.

2.

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:
a.
ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten;
b.
het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een
Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende
tarieventabel.
Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald
over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de

aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van
overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart
voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken
persoon.

Artikel 3. Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het
reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de
handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:
a. het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten
van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren in de
uitoefening van hun functie.
b. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of
kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5. Tarieven
1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening
behorende legestabel.
2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel
genoemde eenheid als een volle eenheid beschouwd.

Artikel 6. Wijze van heffing
De leges worden geheven bij wege van mondelinge dan wel een gedagtekende
schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel,
nota of andere schriftuur.

Artikel 7. Termijnen van betaling
De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:
a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving.
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel
in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de
kennisgeving.

Artikel 8. Kwijtschelding
Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Teruggaaf
Geheel of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel
omschreven dienst wordt verleend op aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de

Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze
verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking
tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel
1. De "Legesverordening 2021" van 10 november 2020, nr. 20.051, wordt ingetrokken
met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing met
dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die
datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2022".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering
van 9 november 2021.

mr. G.M.W.M. Wasser

M.J.A. Delhez

griffier

voorzitter

Raadsbesluit Verordening marktgelden 2022
volgnummer
datum raad
agendapunt
onderwerp

21.073
9 november 2021
vaststellen Verordening marktgelden 2022

De raad van de gemeente Veldhoven;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021, nr.
21.067;
overwegende dat de tarieven voor de marktgelden moeten worden aangepast om
voldoende inkomsten te genereren;
gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :
vast te stellen de "Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2022",

Artikel 1

Belastbaar feit

Onder de naam van marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een
standplaats op de voor de markt aangewezen plaatsen gedurende de voor de markt
aangewezen tijd alsmede voor daarmee verband houdende handelingen zoals
reclame- en promotieactiviteiten.

Artikel 2

Belastingplicht

Het marktgeld, als bedoeld in artikel 1, wordt geheven van degene die de standplaats
inneemt of de toewijzing van de standplaats heeft gekregen.

Artikel 3
1.

Maatstaf van heffing, tarief en belastingtijdvak

Voor het éénmaal in de week innemen van een standplaats bedraagt het tarief
per strekkende meter met een maximale diepte van 2,50 meter:

2022
a.
b.
2.

per week
per kalenderkwartaal, per abonnement

Z
Z

1,90 Z
20,97 Z

2021
1,87
20,68

Indien van een standplaats, waarvoor het marktgeld per abonnement is betaald,
geen gebruik is gemaakt, dan wel gedurende een kortere tijd dan waarvoor het
abonnement geldig is gebruik is gemaakt, wordt op verzoek ontheffing van het

teveel betaalde marktgeld verleend, met dien verstande, dat dan over de dagen,
gedurende welke de standplaats wel is gebruikt, marktgeld verschuldigd is naar
het weektarief, vermeld in lid 1, onder a van dit artikel.

Artikel 4

Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke
kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 5
1.

Termijn van betaling

De marktgelden moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in
artikel 4 bedoelde kennisgeving.
Indien de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de marktgelden worden
betaald binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

2.

Artikel 6

Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking
tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 8
1.

2.
3.
4.

Inwerkingtreding en citeertitel

De "Verordening marktgelden 2021" van 10 november 2020, nummer 20.047
wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang
van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare
feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden 2022".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 9 november 2021.

mr. G.M.W.M. Wasser

M.J.A. Delhez

griffier

voorzitter

Raadsbesluit Verordening Reclameheffing Veldhoven
Dorp 2022
volgnummer
datum raad
agendapunt
onderwerp

21.074
9 november 2021
vaststellen Verordening Reclameheffing Veldhoven-Dorp
2022

De raad van de gemeente Veldhoven;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021, nr.
21.067;
overwegende dat het tarief van de reclameheffing Veldhoven-Dorp moet worden
aangepast om voldoende inkomsten te genereren;
gelet op artikel 227 van de gemeentewet;

b e s l u i t :
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van Reclameheffing
Veldhoven-Dorp 2022

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:
a.
b.

c.
d.
e.

reclameobject: een openbare aankondiging in letters, symbolen, logos en kleuren,
of een combinatie daarvan, zichtbaar vanaf de openbare weg;
bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander
materiaal, welke op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de
grond verbonden is, hetzij directe of indirecte steun vindt in of op de grond;
onroerende zaak: de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet
waardering onroerende zaken;
jaar: een kalenderjaar;
voorziening: specifiek hulpmiddel bestemd voor het aanbrengen van een of meer
(al dan niet wisselende) openbare aankondigingen.

Artikel 2

Gebiedsomschrijving

Deze verordening is van toepassing binnen het gebied van de gemeente Veldhoven
zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart.

Artikel 3

Belastbaar feit

Onder de titel 'redameheffing' wordt, onder de bij deze verordening gestelde
voorwaarden, binnen het gebied als bedoeld in artikel 2 een directe belasting geheven
ter zake van openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg.

Artikel 4

Belastingplicht

De reclameheffing wordt geheven van degene die de openbare aankondiging heeft,
dan wel van degene ten behoeve van wie de openbare aankondiging is aangebracht.

Artikel 5
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Maatstaf van heffing en belastingtarief

De reclameheffing wordt geheven per onroerende zaak.
De heffingsmaatstaf is een vast bedrag vermeerderd met een bedrag dat
afhankelijk is van de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering
onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het
kalenderjaar.
Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de
voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de
heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald met overeenkomstige
toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid,
van de Wet waardering onroerende zaken.
Indien een woongedeelte onderdeel uitmaakt van de onroerende zaak wordt de
heffingsmaatstaf vastgesteld op de waarde van de onroerende zaak verminderd
met de waarde die aan dat woongedeelte is toegekend.
Het vaste bedrag van de reclameheffing bedraagt C 200,00
Het in het vorige lid genoemde bedrag wordt vermeerderd met een bedrag van
C 3,56 per C 1.000,00 aan WOZ-waarde, zodra de heffingsmaatstaf een bedrag
van C 56.000 aan WOZ-waarde overstijgt.
De heffing bedraagt maximaal C 700,00
Indien de vastgestelde WOZ-waarde voor het betreffende jaar naar beneden wordt
bijgesteld, wordt de aanslag ambtshalve verminderd indien de lagere WOZ-waarde
leidt tot een lager belastingbedrag voor de reclameheffing.

Artikel 6

Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7
1.
2.
3.

4.

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak.
Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, ontstaat
de belastingschuld bij de aanvang van de belastingplicht.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de
reclameheffing verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar
verschuldigde reclameheffing als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van
de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt de
aanslag op verzoek van belastingplichtige verminderd met zoveel twaalfde
gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde reclameheffing als er in dat jaar, na
het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden
overblijven.

Artikel 8

Wijze van heffing

De reclameheffing wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 9

Vrijstellingen

De reclameheffing wordt niet geheven voor openbare aankondigingen:
a. die korter dan 13 weken aanwezig zijn, tenzij deze openbare aankondigingen zijn
geplaatst in een voorziening waarin, waaraan of waarop wisselende openbare
aankondigingen worden geplaatst, die individueel korter dan 13 weken aanwezig
zijn, maar waarbij de verschillende openbare aankondigingen gezamenlijk 13
weken of meer aanwezig zijn.
b. die als algemene bewegwijzering waarmee een algemeen belang wordt gediend,
kunnen worden aangemerkt;
c. die door de gemeente of in opdracht van de gemeente is geplaatst of aangebracht,
indien en voor zover de openbare aankondiging geschiedt ter uitvoering van de
publieke taak;
d. die door (semi-)overheden of culturele, maatschappelijke of daarmee gelijk te
stellen lichamen met ideële doelstellingen zijn aangebracht en betrekking hebben
op activiteiten die uitsluitend een cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel
belang dienen;
e. aangebracht door of namens winkeliersverenigingen of centrummanagement,
waarbij het reclameobject uitsluitend bestaat uit een vlag, banier of zuil met de
naam van de winkeliersvereniging of het centrummanagement;
f. aangebracht op bouwterreinen, voor zover deze opschriften rechtstreeks
betrekking hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden;
g. die door politieke partijen zijn aangebracht en die een ideëel belang dienen;
h. die onderdeel uitmaken van voor de verkoop of verhuur bestemde artikelen en
producten in een etalage of in de winkel;
i.
bestemd voor de verkoop of verhuur van onroerende zaken, indien deze aanwezig
zijn in de onmiddellijke nabijheid van de te verkopen of te verhuren zaak;
j. aangebracht op scholen, zorginstellingen, ziekenhuizen, kerken en moskeeën, en
die betrekking hebben op de functie van het gebouw.

Artikel 10
1.

2.

Betalingstermijn

In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt
drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede drie maanden
later.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid
gestelde termijn.

Artikel 11

Kwijtschelding

Van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met
betrekking tot de heffing en invordering van de reclameheffing.

Artikel 13

Inwerkingtreding en citeertitel

1. De "Verordening Reclameheffing Veldhoven-Dorp 2021" van 10 november 2020,
nummer 20.048, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde
datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft
op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Reclameheffing
Veldhoven-Dorp 2022".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 9 november 2021.

mr. G.M.W.M. Wasser

M.J.A. Delhez

griffier

voorzitter

Raadsbesluit Verordening Rioolheffing 2022
volgnummer
datum raad
agendapunt
onderwerp

21.070
9 november 2021
vaststellen Verordening Rioolheffing 2022

De raad van de gemeente Veldhoven;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021, nr.
21.067;
overwegende dat het noodzakelijk is de tarieven van de rioolheffing aan te passen om
de kostendekking te waarborgen;
gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

b e s l u i t :
vast te stellen de "Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022",

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a. perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;
b. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor
inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of
grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;
c. verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking
heeft;
d. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of
oppervlaktewater.

Artikel 2. Aard van de belasting
Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de
kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater,
alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
b.

de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde
hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming
zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3. Belastbaar feit en belastingplicht.
1.

2.

De belasting wordt geheven van degene die een perceel van waaruit water direct
of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd al dan niet krachtens
eigendom, bezit of beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt.
Met betrekking tot de belasting als bedoeld in het eerste lid wordt:
a.

b.

c.

het gebruik van een perceel door leden van een huishouden aangemerkt als
gebruik door het door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de
Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen lid van dat
huishouden;
het gebruik door de persoon aan wie een deel van een perceel in gebruik is
gegeven, aangemerkt als gebruik door de persoon die dat deel in gebruik heeft
gegeven.
het ter beschikking stellen van een perceel voor volgtijdig gebruik aangemerkt
als gebruik door de persoon die dat perceel ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4. Voorwerp van de belasting.
1.
2.

Voorwerp van de belasting is een perceel.
Als perceel wordt aangemerkt:
a.
de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering
onroerende zaken;
b.
de roerende zaak, welke duurzaam aan een plaats gebonden is;
c.
een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerende zaak dat
blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden
gebruikt;
d.
een samenstel van twee of meer in onderdeel b bedoelde roerende
zaken of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde
persoon in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij
elkaar horen.
e.
het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde
roerende zaak, van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van
een in onderdeel d bedoeld samenstel.

Artikel 3. Belastbaar feit en belastingplicht
1.
2.

De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water
direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.
Met betrekking tot de belasting als bedoeld in het eerste lid wordt als gebruiker
aangemerkt:
a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet
krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;
b. ingeval een gedeelte van een perceel - niet een gedeelte als bedoeld in artikel
4 - voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft
afgestaan.

Artikel 4. Zelfstandige gedeelten
Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd
zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter
zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of
meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel
worden aangemerkt.

Artikel 5. Maatstaf van heffing
1.
2.

3.

4.

Het gebruikersdeel wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit
het perceel wordt afgevoerd.
Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters
leidingwater en grondwater dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar
voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of opgepompt.
Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden,
wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die
herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand
gerekend.
Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie
zijn voorzien van een:
a. watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen,
of
b. bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste
capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.
De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid
opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.
De op de voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt
water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd.

Artikel 6. Belastingtarieven
1.

Het recht als bedoeld in artikel 3, lid, 1 bedraagt per jaar:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

van 0m3 tot en met 350m3:
van 351m3 tot en met 500m3:
van 501m3 tot en met 1.000m3
van 1.001m3 tot en met 2.500m3
van 2.501m3 tot en met 5.000m3
van 5.001m3 tot en met 25.000m3
of meer:

2.
3.

Belastingaanslagen van minder dan C 10,00 worden niet opgelegd.
Voor de toepassing van het bepaalde in het tweede lid wordt het totaal van de op
een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen rioolheffing of andere
heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

2022
C
C
C
C
C
C
C

183,43;
321,00;
504,44;
1.008,87;
1.329,87;
1.650,88;
1.971,88

C
C
C
C
C
C
C

2021
186,32
326,07
512,39
1.024,78
1.350,84
1.676,91
2.002,97

Artikel 6a. Lastenvermindering
De belasting, berekend op grond van de tarieventabel in artikel 6, wordt verminderd
met een bedrag van C 11,85 (was C 10,73) indien de belastingplicht is aangevangen
op 1 januari 2022.

Artikel 7. Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8. Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1.
2.

3.

4.

De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is,
bij de aanvang van de belastingplicht.
Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel in de loop van het
belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde
gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de
aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel in de loop van het
belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde
gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het
einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen
de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel feitelijk in gebruik neemt.

Artikel 10. Termijnen van betaling
1. De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de
eerste vervalt drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet en de
volgende termijn drie maanden later.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, dat zolang de verschuldigde bedragen door
middel van automatische incasso van de betaalrekening van de belastingplichtige
kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel
gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog
maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande, dat het aantal
termijnen tenminste vijf en ten hoogste elf bedraagt. De eerste termijn vervalt een
maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen
telkens een maand later.
3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijnen.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking
tot de heffing en de invordering van de rioolheffing.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel
1.

2.
3.
4.

De "Verordening rioolheffing 2021" van 10 november 2020, nummer 20.044,
wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van in
gang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de
belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening rioolheffing 2022".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 9 november 2021.

mr. G.M.W.M. Wasser

M.J.A. Delhez

griffier

voorzitter

