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Raadsnieuws
Verslagenheid in raad na 
overlijden Rien Luijkx
Het plotselinge overlijden van raadslid Rien Luijkx op 64-jarige leeftijd heeft diepe indruk gemaakt 
in de gemeenteraad. De raad kwam op 1 juni, slechts drie dagen na dat droevige bericht, bijeen.

Burgemeester Marcel Delhez vertolkte het alge
mene gevoel van verslagenheid, terugkijkend 
op zijn laatste ontmoeting met Rien, twee da
gen voor zijn dood. Tijdens een vergadering van 
fractievoorzitters en college in het gemeentehuis 
werd hij onwel, waarna de gealarmeerde am
bulance hem naar het ziekenhuis bracht. Daar 
overleed hij op zaterdag 29 mei. In overleg met 
echtgenote Yvonne Luijkx, eveneens lid van de 
gemeenteraad, werd besloten de raadsvergade
ring door te laten gaan.

De burgemeester omschreef Rien Luijkx als een 
man van oplossingen, een verbinder die op zijn 
eigen wijze ombudspolitiek bedreef. Dat bracht 
hij sinds 2018 in de praktijk als raadslid en fractie
voorzitter van BurgerPartij Veldhoven. Hij kende 
het klappen van de zweep, want daarvoor was 
hij veertig jaar lang ambtenaar bij de gemeente 
Veldhoven. Begonnen aan de balie van de afde
ling bevolking klom hij op tot afdelingshoofd faci
litair en hoofd afdeling publiekszaken. Daarnaast 
was hij jarenlang buitengewoon ambtenaar van 
de burgerlijke stand.

Rien Luijkx viel in de raad op als pleitbezorger van 
eenvoudig taalgebruik, vooral in de communi
catie met de burger. Bij voortduring hamerde hij 
op het hanteren van begrijpelijk Nederlands, om 
zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. Los 
van zijn gewaardeerde inhoudelijke inbreng in 
de raad noemde Delhez hem ook de ‘man van de 
feesten, behept met een flinke portie humor, zij 
het vaak met een serieuze ondertoon’.

Verbinder in eigen fractie
Partijgenote Mónica Feijóo Paz waardeerde Rien
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Zoals vaker bij financiële rapportages beten veel 
raadsleden zich niet zozeer vast in de cijfertjes, 
maar meer in concrete details. Zo is Marionne 
van Dongen niet blij met de trage voortgang van 
de Woonvisie. “Hier dreigt dezelfde vertraging als 
met het huisvestingsplan voor scholen."

Net benoemd raadslid Piet Wijman (D66) was di
rect in zijn oude stiel (én woordgebruik!) gedo
ken. “Een negatieve bijstelling van ruim 9 ton on
derstreept de noodzaak tot behoedzaam beleid." 
Het voor 2022 begrote krediet voor renovatie 
van de kruising Kromstraat - Nieuwstraat ziet hij 
graag doorgeschoven naar 2024. “Pas dan weten 
we meer over het effect van Zilverbaan en N69 op 
de verkeersdrukte in Veldhoven-dorp." Hij werd 
bijgevallen door VSA’er Björn Wijnands.

Jos van Daele en Jurre van der Velden van coali
tiepartners VVD en GBV zeiden de keuzes van het 
college goed te snappen. Een groot deel van de 
stijgende kosten is namelijk corona-gerelateerd,

Veldhoven
Op 1 juni vergaderde de gemeenteraad digitaal. Deze besluit
vormende raadsvergadering werd gestart met het herdenken 
van het onlangs overleden raadslid Rien Luijkx. Hierna werd 
afscheid genomen van raadslid Ingrid Hartlief en werden een 
nieuw raadslid en twee steunfractieleden benoemd. Ook werd 
besloten over de zienswijze op de concept RES, het invoeren 
van een rechtmatigheidsverantwoording, het vaststellen van 
de nieuwe Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ont
wikkelingsfonds Werklocaties (ROW) SGE en het vaststellen van 
zienswijzen over de begrotingen 2022 van vijf gemeenschappe
lijke regelingen.

Met ‘Raadsnieuws’ heeft de gemeenteraad van Veldhoven een 
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de 
raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journalist 
in opdracht van de gemeente.

Rien Luijkx

Luijkx als verbinder binnen de fractie, maar te
vens als ‘grote broer en vriend, altijd vol humor’. 
En over zijn leidende rol bij BurgerPartij Veldho
ven: “Hij heeft ons geïnspireerd om dingen van 
binnenuit te veranderen. Die inspiratie gaan wij 
heel erg missen."
Raadslid Tavita van Galen, voorzitter van de werk- 
geverscommissie van de raad waarvan Rien deel 
uitmaakte, sprak over een topsamenwerking. 
Ook zij memoreerde zijn strijd voor eenvoudig 
taalgebruik. “Houd het kort Tavita, kreeg ik vaak 
te horen!"

Na een minuut stilte door de voltallige raad - voor 
het eerst sinds acht maanden weer voor dit deel 
van de vergadering lijfelijk aanwezig in de raad
zaal - werd de raadsvergadering 20 minuten ge
schorst.

Begrotingscijfers jojoën de min 
in: nu 9 ton negatief
Een negatieve bijstelling van 921.000 euro van de in november vastgestelde begroting 2021; daar 
moest de raad het mee doen bij de behandeling van de Burap I, ofwel de eerste bestuursrapporta- 
ge van dit jaar. “De gemeentelijke financiën jojoën van plus naar min en weer terug”, constateerde 
Marionne van Dongen (CDA). De laatste Burap van 2020 vertoonde immers nog een flinke plus.

en vooral de jeugdzorg is een kostbare zaak.

Meer menskracht door corona
Wethouder financiën Jeroen Rooijakkers (PvdA) 
bevestigt dat bijna de helft van de negatieve bij
stelling te wijten is aan de coronapandemie. Dat 
uit zich onder meer in het aanstellen van nieuwe 
medewerkers om het eigen personeel te ontlas
ten. Maarten Prinsen (Lokaal Liberaal) was het 
grote aantal vacatures opgevallen en vroeg of de 
gemeente op weg is naar een volslanke in plaats 
van een slanke overheid. “Bij veel vacatures gaat 
het om vervanging van bestaande functies", haal
de Rooijakkers direct de kou uit de lucht. Deels 
leiden nieuwe ontwikkelingen tot nieuwe vacatu
res.

Voor het nu al inboeken van uitstellen tot 2024 
van de renovatie van kruispunt Kromstraat - 
Nieuwstraat voelt de wethouder niets. Hij kreeg 
daarin bijval van de raad, die de Burap I unaniem 
goedkeurde.

D66-fractievoorzitter 
Ingrid Hartlief uitgezwaaid
Haar verhuizing naar Knegsel noopt D66-raadslid en fractievoor
zitter Ingrid Hartlief haar Veldhovense raadszetel op te geven. 
Op 1 juni werd zij uitgezwaaid na een politieke loopbaan van elf 
jaar: eerst vier jaar actief op de achtergrond van de fractie en 
vanaf 2014 als lid van de gemeenteraad. Sinds 2018 was zij ook 
2e plaatsvervangend raadsvoorzitter.

Fractiegenote Mariëlle Gies- 
bertz, die vanaf nu de raads
fractie leidt, noemde haar 
gevoel voor rechtvaardigheid 
Ingrids meest wezenlijke ei
genschap. Ook in de raads
vergaderingen die zij voorzat 
hield zij zich strak aan de re
gels en was er, aldus Gies- 
bertz, geen enkele ruimte voor 
willekeur. “We gingen altijd 
samen naar D66-congressen, 
waar jij opviel door je kennis 
op het gebied van de EU."

Burgemeester Marcel Delhez 
somde enkele beleidssectoren 
op waarover Ingrid Hartlief 
vaak het woord voerde: finan
ciën en begroting, onderwijs en energietransitie. “Altijd in heldere 
taal en met goed onderbouwde standpunten. Ook voor het voor
zitten van de raad kreeg je veel waardering. Het punctueel leiden 
van debatten, en ingrijpen als dat nodig was, ging je makkelijk af!" 
Zelf benoemde Ingrid in haar afscheidswoord vrijheid en gelijk
waardigheid in een democratie als de voor haar fundamentele 
waarden. Zij stelde trots en bevoorrecht te zijn om ruim elf jaar de 
gemeenteraad te hebben gediend.

Piet Wijman in de raad
Direct na haar afscheid werd Piet Wijman (D66) toegelaten tot de 
raad om de vacante zetel in te vullen. Hij is een oude bekende en 
was in de vorige raadsperiode wethouder financiën.

In de andere vacature die Ingrid Hartlief achterliet, die van 2e 
plaatsvervangend raadsvoorzitter, werd CDA-raadslid Ton Bolsius 
benoemd. Bij de stemming werd hij unaniem in die functie geko
zen. De beide plaatsvervangend raadsvoorzitters leiden meestal 
om beurten de oordeelsvormende en beeldvormende vergaderin
gen. De besluitvormende raad wordt door de burgemeester voor
gezeten.

Verder zijn twee steunfractieleden 
benoemd. Fred Knoops gaat de 
VVD-fractie en Frank Lauwers de 
GBV-fractie versterken.

Vertrekkend raadslid Ingrid Hartlief


