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Raadsbesluit 
volgnummer : 21.110 / 21bs00126  
datum raad : 9 november 2021 
agendapunt : 7 
onderwerp : 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 

€ 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 
€ 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.  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. 

5.  a. Om een bedrag van € 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. 

6.  De tekst “Aantal incidenten jeugdoverlast met 10% verminderen t.o.v. 2020 
(2020: 298)” te veranderen naar “Aantal incidenten jeugdoverlast terug te 
dringen naar tenminste de cijfers van 2019 (2019: 159)”.  

7.  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-
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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  M.J.A. Delhez 
griffier  voorzitter 
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