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Raadsnieuws
‘Waren die onderzoeken wel nodig?’

Afgeblazen verhuizing bieb leidt 
tot discussie in gemeenteraad
De verhuizing van de bibliotheek naar het gemeentehuis - en de daaraan gekoppelde bezuiniging 
van enkele tonnen - is definitief van de baan. Een tweetal onderzoeken van externe bureaus heeft 
uitgewezen dat deze move niet haalbaar is. De fractie van D66 nam daar geen genoegen mee en 
plaatste de betreffende informatienota van het college op de raadsagenda.

”Dit was vorig jaar toch ook al bekend? Waarom 
is toen toch gekozen voor een grote bezuiniging 
op huisvesting?” wilde de kersverse fractieleid- 
ster Mariëlle Giesbertz (D66) weten. Eind vorig 
jaar stemden de D66-raadsleden zij om die reden 
tegen de begroting 2021. “Hierdoor zijn voor de 
bieb wel twee jaar verloren gegaan. Dat moet een 
verlammende werking hebben op de voortgang.”

Ook andere fracties hadden kritiek en grepen 
eveneens terug op het begrotingsdebat in novem
ber. “Jammer dat toen de hele raad niet achter 
onze eis voor het handhaven van een volwaardi
ge bibliotheek stond”, aldus PvdA-woordvoerder 
Frans Hofmeester. Marionne van Dongen (CDA) 
drong aan op het snel uitwerken van een integra
le visie op kunst, cultuur en educatie.
Maarten Prinsen (Lokaal Liberaal) vond het ‘jam
mer dat twee dure onderzoeken nodig waren om 
tot deze conclusie te komen’. Zijn oppositie-col- 
lega Karen Gielis (VSA) drukte zich subtieler uit: 
“Heel bijzonder dat het college eerst bezuinigt en

Oppositiepartijen CDA, VSA, BurgerPartij Veldho
ven en Lokaal Liberaal stemden om die reden te
gen. De laatste drie pleiten als vanouds voor een 
slanke overheid. Marionne van Dongen (CDA) uit- 
te zich het felst. “Dit is het resultaat van drie jaar 
teveel bezuinigen. Nu, in het laatste jaar van de 
coalitie, gaat de verdubbelaar erop. 30 man erbij 
betekent 3 miljoen euro structureel per jaar. Dat 
is echt ontzettend veel geld - en ongeloofwaar
dig. Deze Kadernota is niet af.”

Piet Wijman (D66) was het niet eens de grote am
bities van het college en pleitte voor een beleids
arme Kadernota. Sander Antonis (VVD) bracht 
daar tegenin dat het rijke voorzieningenpakket 
Veldhoven wel maakt tot wat het is; en dat kost 
nu eenmaal geld. Eric van Doren (GBV) uitte zich 
in soortgelijke bewoordingen en hield - samen 
met PvdA - het coalitiefront gesloten.
Dat maakte de verdediging van wethouder Je
roen Rooijakkers (PvdA) een stuk eenvoudiger. Hij

Veldhoven
Op 13 juli vergaderde de gemeenteraad in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Er werd besloten over o.a. de tijdelijke kaders 
participatie bij ruimtelijke initiatieven, de kadernota 2022 en 
twee bestemmingsplannen.

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.

daarna pas de haalbaarheid onderzoekt.”

‘Onderzoek was nodig’
GBV-wethouder Hans van de Looij wees in zijn 
reactie op de al geruime tijd leegstaande boven
verdieping van de bibliotheek. “Eind vorig jaar 
leek ons de beste oplossing om het gebouw he
lemaal vrij te spelen, zodat we meer kans zouden 
hebben om het te verkopen of te verhuren. Maar 
toen hebben we ook al aangegeven dat we de be
zuiniging zouden terugdraaien als het niet moge
lijk was om in het gemeentehuis een volwaardige 
bieb te huisvesten. Ons onderzoek heeft dat nu 
uitgewezen.”

De zoektocht naar een goede invulling van de 
bovenetage van de bieb aan het Minneveld gaat 
intussen door. Daarbij wordt vooral gekeken bin
nen het cluster kunst, cultuur en educatie. De na
delige financiële gevolgen van de nu afgeblazen 
bezuiniging zullen duidelijk worden in de begro
ting 2022.

Niet iedereen eens over 
mogelijke uitbreiding personeel
Mogelijk 30 fte erbij op een personeelsbestand van een kleine 300 medewerkers, het zit een deel 
van de raad absoluut niet lekker. In de Kadernota 2022 staat dat er in 2022 en verder een tekort van 
meer dan 30 fte wordt verwacht. Hoewel deze nota met 18 tegen 6 stemmen werd aangenomen, zit 
het er dik in dat het benodigde geld hiervoor bij de begroting in november geen gelopen zaak is.

herhaalde nog maar eens dat het ambtelijk appa
raat al tien jaar niet is uitgebreid, en dat ook an
dere gemeenten naarstig op zoek zijn naar extra 
personeel. Het takenpakket van de gemeenten is 
immers uitgebreid.

Extra geld jeugdzorg
Een recente meevaller is overigens dat het rijk 
eenmalig 1,3 miljard euro aan alle gemeenten 
geeft om de tekorten in de jeugdzorg te bestrij
den. Voor Veldhoven betekent dat 2,8 miljoen 
erbij over 2022. Dat leidde tot een breed gesteun
de motie van GBV om dat zeer welkome geld op 
een goede manier in te zetten, bijvoorbeeld door 
vroegtijdige signalering en laagdrempelige on
dersteuning van de jongere.

De motie werd aangenomen, maar met dezelfde 
tegenstemmen als bij de Kadernota. De vier frac
ties willen pas bij de begroting over de verdeling 
van geld praten.

‘Alles uit de kast om de burger 
snel te informeren’
Het mag geen verbazing wekken dat de raad unaniem akkoord is 
gegaan met de nieuwe manier van participatie bij grote woning
bouw- en verkeersplannen. Het vroeg betrekken van de burger 
bij samenspraak moet ontevredenheid (‘niet gehoord voelen’) 
en conflicten voorkomen.

Bij een goede participatie van de burger hoort optimale communi
catie. Dat vindt Yentl van Bakel (VVD) en zij kreeg de hele raad mee 
in een motie waarin zij pleit bij grote projecten alles uit de kast te 
halen om de burger tijdig te betrekken en te informeren. Zij denkt 
aan intensief gebruik van zowel digitale hulpmiddelen als het good 
old informatiebord en poster in het straatbeeld.
In haar motie stelt Yentl van Bakel een grote kaart van Veldhoven 
op de gemeentelijke website voor, waarop alle bouwplannen staan. 
Met één muisklik kan de burger dan door naar het betreffende plan, 
met een tijdlijn en alle informatie over de mogelijkheden van sa
menspraak. De posters en borden op straat moeten een QR-code 
krijgen, die (gescand met smartphone) een link bevatten naar de 
website.

Behalve de hele raad schaarde ook wethouder Mariënne van Don
gen (GBV) - opsteller van de participatienotitie - zich achter de 
motie van het raadslid. “Ik zal de opdracht van de raad neerleggen 
bij onze afdeling communicatie. Het is wel zo dat het uitvoerige 
participatietraject zoals beschreven in de notitie, alleen zal worden 
toegepast bij projecten met een hoge impact voor de omgeving.”

Wanneer sprake is van hoge impact? Dat is bij bouwprojecten die 
de hoogte ingaan en/of waar woningbouwversnelling centraal 
staat. Op verzoek van raadslid Frans Hofmeester (PvdA) belooft zij 
in de informatievoorziening ook de digibeten niet te vergeten!

BurgerPartij weer compleet
Met de toelating van Jos van Gent is de vacature in de raad 
- ontstaan door het overlijden van Rien Luijkx - weer inge
vuld. Van Gent kon kiezen om zich aan te sluiten bij Senio
ren Veldhoven of een andere fractie, maar werd, zo stelde 
hij, juist bij BurgerPartij Veldhoven ‘met open armen ont
vangen’.

De steunfractie van Lokaal Liberaal is uitgebreid met Pascal 
Dokman.

Bestemmingsplannen
Het bouwplan voor 96 appartementen op de plaats van het 
Zuidzorg-kantoor aan de Dorpstraat haalde ongeschonden 
de eindstreep. Hetzelfde geldt voor het ontwerpplan Kem- 
penbaan-Oost, met fietstunnel en extra wegen en fietspaden. 
In beide gevallen was fractie VSA de enige tegenstemmer.


