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Fractie Vragen 

PvdA  Wat verstaat het college onder ‘meer programmatisch werken’ (einde 
inleiding)? 
Antwoord: De organisatie is nu ingedeeld in afdelingen en clusters op 
basis van de sectorale inhoud. De verschillende opgaven in de 
gemeente hebben echter een relatie tot elkaar, oplossingen vanuit 
diverse vakgebieden kunnen elkaar versterken, maar ook   
tegenwerken. Door integraal te werken kom je tot doelmatige 
oplossingen. Een programmatische manier van werken betreft werken 
op basis van een grote opgave (bijv. Wonen), een trend (bijv. 
Bevolkingsgroei) of een gebied (bijv. bedrijventerrein De Run). 
Middelen en capaciteit dwars door de organisatie heen worden bij 
elkaar gebracht om te komen tot een samenhangend pakket aan 
maatregelen of projecten om een opgave, trend of gebied aan te 
pakken. 
 

 Paragraaf toekomstbestendigheid: veel risico’s, binnen welke kaders 
gaan die vallen? 
Antwoord: De genoemde risico’s zijn verspreid over in ieder geval de 
programma’s 2 (klimaateffecten op water), 5 (effecten op groen), 7 
(volksgezondheid, milieu) en 8 (ruimtelijke ordening) (en hebben 
waarschijnlijk ook nog wel effecten op andere programma’s). 
Daarmee is de kwaliteit van de leefomgeving direct een voorbeeld van 
een programmatische opgave. 
 

 Inzet in circulaire economie en inpassen van de energietransitie: 
graag concretiseren? 
Antwoord: Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten 

en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de 

productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. 

Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende bevolking 

en toenemende welvaart in de wereld. Hierdoor wordt het steeds 

belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te 

gebruiken. Dit geeft ook nieuwe kansen voor bedrijven: nieuwe 

markten, meer samenwerking en minder grondstoffenverbruik. De 

transitie naar een circulaire economie is volgens de Europese 

Commissie 'de gelegenheid om onze economie te transformeren en 

nieuwe en duurzame concurrentievoordelen voor Europa te 

genereren'. (bron: PBL). 

 

Voor de gemeente betekent dit een opgave op diverse domeinen: 
denk aan het beheer/bouwen van maatschappelijk vastgoed, beleid 
t.a.v. vastgoed, afval, duurzaam inkopen en het aantrekken en/of 
stimuleren van nieuwe bedrijvigheid. 
 
Wat betreft de inpassing van de energietransitie, in de tekst wordt 
hiermee bedoeld de ruimtelijke inpassing van zonnevelden en 
windmolens in het buitengebied (overigens is er ook in het bestaand 
stedelijk gebied sprake van een opgave om de energietransitie in te 
passen). Beleid daarvoor wordt ontwikkeld via de regionale 
energiestrategie en in onze eigen Omgevingsvisie. Deze kaders zullen 
nader geconcretiseerd moeten worden in een omgevingsplan voor het 
buitengebied. 
 



 
 Probeert het college het begrip duurzaamheid te integreren in alle 

thema’s via de Global Goals? 
Antwoord: Het gebruik van de Global Goals is niet bedoeld om alles te 
laten draaien om duurzaamheid, maar om ‘dwars te kijken’ op de 
gemeentelijke opgaven. De Global Goals zijn een internationaal 
geaccepteerde lat waaraan we kunnen spiegelen of we als gemeente 
met de juiste dingen bezig zijn. Veel van deze doelen gaan 
rechtstreeks over de taken waar we ons mee bezig houden, zoals 
goed onderwijs of het bestrijden van armoede. 

D66  Hoe worden de 30 extra voltijdsbanen over de organisatie verdeeld? 
Antwoord: De genoemde 30 extra voltijdsbanen betreffen een eerste 
inventarisatie welke ten behoeve van de begroting nader wordt 
uitgewerkt. Op dit moment herkennen we vier grote ‘brokken’ waar 
extra inzet op noodzakelijk is: 

o Woningbouw en economische groei; 
o Energietransitie, gezondheid en kwaliteit leefomgeving; 
o Sociaal domein, preventie; 
o Autonome groei, maatschappelijke ontwikkelingen. 

 
 Hoe kan college wel aangeven hoeveel voltijdsbanen extra nodig zijn 

zonder deze onderbouwing te kunnen geven? 
Antwoord: Het genoemde aantal voltijdsbanen is de resultante van 
een eerste inventarisatie. Deze inventarisatie is gebaseerd op 
concrete knelpunten: taken die op dit moment niet kunnen worden 
opgepakt of taken die niet op het juiste kwaliteitsniveau kunnen 
worden uitgevoerd (met bijvoorbeeld juridische risico’s of gevolgen 
voor de kwaliteit van dienstverlening). Een concreet voorbeeld betreft 
de hoeveelheid principeverzoeken die op dit moment niet allemaal 
kunnen worden beoordeeld.  
Ten behoeve van de begroting wordt deze inventarisatie nader 
uitgewerkt, onderbouwd en wordt ook onderzocht of er alternatieve 
oplossingen mogelijk zijn. 
 

 Kan het college de bespreking van de analyse hierop versnellen en de 
resultaten van de analyse delen voorafgaand aan de besluitvormende 
raadsvergadering? 
Antwoord: Het is niet haalbaar om deze analyse nog verder te 
versnellen. 
 

 Kan bij de inventarisatie verdergaande samenwerking met andere 
gemeenten, SGE en instellingen als Omgevingsdienst worden 
meegenomen? 
Antwoord: Het zoeken naar andere oplossingen voor de knelpunten 
dan alleen met extra personeel (bijv. door samenwerking of 
uitbesteding) maakt zeker onderdeel uit van de inventarisatie. 
 

 Verlegt het college de rekening met deze Kadernota niet teveel naar 
de toekomst en dus naar een volgend college? 
Antwoord: Wat ons betreft juist het tegenovergestelde. De druk op de 
organisatie maakt dat er vooral weinig capaciteit is om over de vragen 
van morgen na te denken. Sterker nog, er worden nu werkzaamheden 
uitgesteld die op en later moment moeten worden ingehaald. Door 
deze opgaven te laten liggen, zadelen we toekomstige colleges juist 
op met een probleem. 



BPV  Programma 0: is er goed gekeken naar het automatiseren van de 
processen van de gemeente, waardoor kosten gedrukt kunnen worden 
en er minder capaciteit nodig is? 
Antwoord: Bij implementatie van geautomatiseerde systemen is 
efficiency en effectiviteit één van de  items waar op ingezet wordt. 
Deze leiden op korte termijn niet tot minder kosten en minder 
capaciteit door o.a. eisen i.v.m. privacy en uitbreiding van 
mogelijkheden van geautomatiseerde systemen die leiden tot betere 
informatievoorziening voor inwoners, bestuur en bedrijfsvoering. 
 

 Wat betekent het aannemen van extra fte: meer vast personeel, 
minder externe inhuur, meer kansen op subsidie inkomsten, minder 
aanvragen van bedrijven, et cetera? 
Antwoord: Deze onderbouwing maakt onderdeel uit van de verdieping 
waar we op dit moment aan werken. 
 

 Mening portefeuillehouder: moeten we niet streven naar cijfers van 
2019 bij incidenten met problematische jeugd (vanwege terug naar 
oude normaal)? 
Antwoord: Het is inderdaad goed om te streven naar de cijfers van 
2019 (159 politiemeldingen) met betrekking tot de incidenten met 
problematische jeugd. Het is goed om qua politiecijfers door integrale 
samenwerking met Veiligheid en zorgpartners te steven naar het oude 
normaal (afname van politiemeldingen met problematische jeugd). 
 

 Programma 2: aan welke andere instrumenten dan gratis parkeren 
wordt gewerkt om de aantrekkelijkheid van het CityCentrum te 
vergroten? 
Antwoord: Het college heeft een verkenning naar de toekomst van het 
Citycentrum uitgevoerd, welke op 6 juli a.s. aan uw raad wordt 
toegelicht. 

LL  Beperken woon-werkverkeer De Run: waar en hoe moeten er 
woningen worden gebouwd op De Run? 
Antwoord: Het realiseren van woningen op de Run kan met name aan 
de randen. Deze projecten lopen deels al, denk maar aan het plan 
voor het kantoor voor Zuidzorg. Woningen op De Run moeten vooral 
ten dienste staan van het realiseren van een ander werkmilieu, dat 
beter aansluit bij de huidige tijdsgeest en De Run als (woon-
/)werklocatie internationaal aantrekkelijk houdt. 
 

 P.9 knelpunten woningbouw: wat gaat college doen aan de benoemde 
knelpunten? 
Antwoord: Hier wordt verwezen naar de schuingedrukte tekst. Deze is 
afkomstig uit het coalitieprogramma. Het college heeft hier al diverse 
acties op ondernomen, zoals de woningbouwversnelling, het maken 
van afpraken met corporaties, het participeren in de regionale pilot 
‘standaard sociale huurwoning’. Ook spelen deze knelpunten een 
belangrijke rol in de onderhandelingen met ontwikkelaars. De update 
van onze lokale Woonvisie, die dit jaar zal worden opgestart, leidt 
hopelijk tot een nog meer uitgebreid instrumentarium. 
 

 Wat is per programma de onderbouwing van de beoogde 
personeelsuitbreiding? 
Antwoord: De oorzaken van de knelpunten zijn gelegen in enkele 
ontwikkelingen: 

o Demografische ontwikkeling (autonome groei en vergrijzing); 
o Economische groei van de Brainport regio; 



o Maatschappelijke ontwikkelingen (Mondigere burger, meer 
bezwaarschriften, meer nadruk samenspraak/participatie); 

o De grote transities (sociaal domein, omgevingswet, 
energietransitie). 

De ambtelijke organisatie is de afgelopen 10 jaar nauwelijks gegroeid. 
Bovenstaande ontwikkelingen zijn lange tijd opgevangen door andere 
taken te versoberen of te schrappen. 

VVD Geen vragen aan het college. 

GBV  Inzichtelijk maken onderbouwing van extra fte. 
Zie beantwoording vragen D66 en LL. 
 

 Hoe kijkt het college aan tegen het toevoegen van het thema 
Gezonde verstedelijking aan de al benoemde 6 thema’s voor 
beleidsontwikkeling? 
Antwoord: Wij onderschrijven het principe van gezonde 
verstedelijking volledig. Het is nu al genoemd onder ‘positieve 
gezondheid’ en draait daarnaast ook erg om ‘Omgeving’ en 
‘Toekomstbestendigheid’ (en zelfs mobiliteit). Door ook hier een apart 
thema van te maken zou er naar onze mening teveel overlap ontstaan 
tussen deze thema’s. 
 

 Kan in de programmabegroting 2022 extra ingezet worden op het 
SMART formuleren van de meetindicatoren? 
Antwoord: tijdens het begrotingsproces de komende periode, zullen 
wij de meetindicatoren bekijken en waar mogelijk en nodig de 
formulering smarter opstellen. 

Senioren 
Veldhoven 

 Is het rapport van de Seniorenraad inzake de bouw van 
doorstroomwoningen/seniorenwoningen in beeld? 
Antwoord: Ja, dat is in beeld en zijn we over in gesprek met de 
seniorenraad. 
 

 Bouwen op en rond De Run: moeten we wel spelende en 
schoolgaande kinderen willen tussen druk vrachtverkeer? 
Antwoord: De transformatie van delen van De Run van 
monofunctioneel bedrijventerrein naar een stedelijk woon-/werkmilieu 
met meerdere functies heeft de focus op andere doelgroepen. En 
heeft dus effect op de mate waarin en waar druk vrachtverkeer zich 
begeeft. Overigens moeten deze gebieden juist een gelijkmatige 
overgang tussen het bedrijventerrein en het woongebied vormen. 

VSA  Hoe staat dit in deze regio met het vinden van geschikt personeel? 
Antwoord: Veldhoven staat niet alleen in de actuele en voortdurende 
arbeidsmarktproblematiek. In de regio Zuidoost-Brabant en zelfs 
landelijk is sprake van een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. 
De vraag naar gekwalificeerd personeel neemt in de breedte toe, 
terwijl het aanbod afneemt. 
 

 Halen we momenteel de doelstelling van 22% sociaal bouwen? 
Antwoord: Deze vraag is lastig te beantwoorden, want wat is 
‘momenteel’ in het kader van een meerjarige doelstelling? De 
inschatting is dat we dit jaar rond de 22% sociale huurwoningen 
uitkomen. Daarmee ligt het aandeel gerealiseerde sociale huur in de 
afgelopen jaren, inclusief 2021 boven de 22% en halen we dus de 
doelstelling. 

CDA Geen vragen aan het college. 

 
 


