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Gemeenteraad kort
^ Wethouder Mariënne van Dongen (GBV, sociaal domein) heeft haar ‘grote verontrusting’ uitgesproken over de lange wachttijden in de jeugdzorg. Het wachten op 

een gezinscoach kan tot vijf maanden oplopen. “Dat is zorgwekkend, en in feite onaanvaardbaar. We doen er alles aan om gezinnen in de knel te helpen, maar dat 
zal met dit soort achterstanden niet altijd lukken.”

^ Wethouder Vivianne van Wieren (VVD, onderwijs) informeerde de raad over het vonnis van de rechter in de rechtszaak met taxibedrijf Van Gerwen. De rechter wees 
onlangs de vordering van Van Gerwen (een schadevergoeding van 9 ton) af en stelt dat de gemeente het contract terecht heeft ontbonden. De gemeente dient het 
lopende contract normaal uit gedurende dit schooljaar.

^ De bouw van het nieuwe zwembad ligt voor op schema. Zodoende is het voor 2022 geplande budget van drie ton, bedoeld voor de sloop van het oude bad, naar 
voren gehaald.

^ Wethouder Van Wieren verwacht in 2023 weer een aantal kavels uit te kunnen geven op industrieterrein Habraken.
^ De Stichting Lokale Omroep Veldhoven (SLOV) kan rekenen op verlenging van de zendtijdtoewijzing. Zonder veel discussie ging de gemeenteraad akkoord met 

een advies van die strekking aan het Commissariaat van de Media. De SLOV voldoet aan alle wettelijke eisen zoals vastgelegd in de Mediawet.

Op dinsdag 14 september vergaderde de gemeenteraad in de 
raadzaal van het gemeentehuis. Er werd gesproken over o.a. de 
Tweede Bestuursrapportage 2021 en een viertal bestemmings
plannen.

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.

College bereidt routekaart voor om balans te herstellen

‘Te weinig personeel voor 
de vele nieuwe taken’

Twee extra woningen op hoek 
Heers-Westervelden
Het lijkt er op dat de raad geen moeite heeft met bestemmings
plan ‘Heers 28, Westervelden 26’. In dit plangebied op de hoek 
van de wegen Heers en Westervelden kunnen twee nieuwe vrij
staande woningen worden gebouwd.

“Een goed plan”, stelde VVD-woordvoerder Godfried van der Lin
den. “Het aanzien van de buurt wordt beter door de sloop van drie 
bijgebouwen en een oude tennisbaan.”
Dat de raad toch even bij dit agendapunt stilstond, had vooral te 
maken met de inspreekbeurt van agrariër Charlie Engelen. Die 
vond dat er geen rekening is gehouden met de omgeving. Hij zei 
dat de veehouderij op Heers 13 door de bouw van de burgerwo
ningen wordt beperkt in haar bedrijfsvoering, en wees daarbij op 
de strenge normen voor geuremissie waaraan boeren moeten vol
doen. Ook zou de lintbebouwing van de nieuwe huizen het open 
karakter van Heers aantasten.

Raadsnieuws Veldhoven

Net vóór het zomerreces, bij de behandeling van de Kadernota 2022, had het college van B&W al 
duidelijk gemaakt dat de personeelsformatie met zo’n 100Zo moet groeien. Op een personeelsbe
stand van rond 300 man zijn ongeveer 30 fte extra nodig om alle (deels nieuwe) taken die op het 
bordje van de gemeente liggen, naar behoren uit te voeren.

Voor een aantal fracties blijft die personeelsgroei 
een zure appel om door te bijten. Dat bleek in de 
eerste oordeelsvormende raad na de vakantie, 
met op de agenda de Tweede Bestuursrapporta
ge 2021 (Burap II), waarin een financiële terugblik 
op het eerste halfjaar van ’21 wordt gegeven. In 
die Burap kondigt het college een ‘routekaart’ 
aan (lees: actieplan) op weg naar een ‘gezonde 
balans tussen organisatie en takenpakket’. Met 
daarbij de aantekening dat de formatie al tien 
jaar niet is uitgebreid.
Nieuwe, onontkoombare taken liggen er bijvoor
beeld op het gebied van het sociaal domein, ener- 
gietransitie, woningbouw en handhaving corona- 
maatregelen.

“Waarom komt die routekaart nu pas, terwijl u 
al weet dat er 30 mensen bij moeten?” brandde 
D66’er Piet Wijman los richting wethouder finan
ciën Jeroen Rooijakkers (PvdA). Volgens Maarten 
Prinsen (Lokaal Liberaal) ontbreekt de onderbou

wing voor de personeelsgroei volledig. Rooijak
kers weerlegt die kritiek. “In dit stadium, waarin 
wij volop bezig zijn de begroting 2022 voor te be
reiden, is het onmogelijk om nu al zo’n actieplan 
te presenteren. Dat gebeurt in november.”

Keuzes noodzakelijk
Dat er mensen bij moeten is zeker. Volgens de 
wethouder loopt de gemeentelijke organisatie 
tegen haar grenzen aan en moeten er keuzes wor
den gemaakt. En ook het opstellen van die rou
tekaart is niet gratis. Het college trekt hier 75.000 
euro voor uit, deels bedoeld voor externe inhuur 
en deels voor inzet van eigen mensen.

Uiteindelijk moet bij de begroting 2022 blijken 
voor welke taken extra mensen nodig zijn en hoe 
de gemeente daarvoor geld vrijmaakt. De invul
ling daarvan is een taak van het college, maar de 
raad zal voor iedere uitbreiding van personeel zijn 
fiat moeten geven.

Wethouder Ad van den Oever (VVD) ontkende dat er sprake is van 
beperkingen voor boeren. De geldende norm voor geuremissie is 
immers al van toepassing op ‘bebouwde kom’, en ook het landelij
ke buurtschap Heers geldt als bebouwde kom. De geuremissie van 
het vrij kleine veebedrijf is bovendien gering en de boerderij ligt op 
voldoende afstand van de nieuw te bouwen woningen.

De wethouder ging wel akkoord met het verzoek van een andere 
inspreker om de verdwenen verkeersspiegel terug te plaatsen, die 
de afslag Heers - Westervelden veiliger maakt. Volgens buurtbe
woonster mevrouw Verheggen is de situatie daar onoverzichtelijk. 
De afslag verbreden kan ook helpen.

Postzegelplannen
Dit agendapunt is nog niet helemaal afgekaart en zal terugkomen 
bij de besluitvorming op 5 oktober.
Wél als hamerstuk naar die 
raadsavond gaat een drietal 
andere kleine bestemmings
plannen: Oude Kerkstraat 35 
I Grote Aard 31-33, Kapel- 
straat-Noord 144 en Zittard bij 
nr. 44. Het eerste plan gaat om 
verbetering van het woon- en 
leefklimaat in Oerle, de beide 
andere om het toevoegen van 
woningen.


