Veldhoven
Technische vragen D66 inzake Bestuursrapportage III 2021

t.b.v. besluitvormende raadsvergadering op 21 december 2021
Agendapunt 8.03

1. Op pag.4 worden 11 belangrijke bijstellingen genoemd, die in de BuRap III staan. Bij
de verdere toelichting op deze pag. staan er 16. Hoe zit dit?
Antwoord: Het zijn er 16.

3.

Bij programma 0 wordt gesproken over extra kosten voor de uitwerking van de route
kaart C175K voor 2022. Komt hiervoor een apart raadsvoorstel en zo ja, wanneer?
Antwoord: Nee er komt geen adviesnota, wel komt er een overdrachtsdocument met
trendanalyse zoals bekend is bij de raad.

4.

Bij programma 4 worden enkele projecten nader toegelicht. Onder andere dat bij MFANoord de voorkeur werd gegeven aan de aanpassing van het luchtbehandelingssysteem
vanwege Corona. Hoe is de situatie m.b.t. de ventilatie in de andere schoolgebouwen
in Veldhoven? En als aanpassing noodzakelijk is, wanneer wordt deze dan voorzien en
tegen welke kosten?
Antwoord: In Burap III wordt toegelicht waarom Veldvest ervoor heeft gekozen een
aantal duurzaamheidsmaatregelen -aanvankelijk gepland in 2021- uit te stellen tot
2022. Veldvest heeft prioriteit gegeven aan het aanpassen van ventilatiesystemen.
Deze aanpassingen zijn niet uitgevoerd in de MFA-Noord, maar in een aantal gebou
wen waar het schoolbestuur verantwoordelijk is voor het onderhoud. Aan deze werk
zaamheden is inmiddels uitvoering gegeven. Veldvest was hierbij verantwoordelijk
voor zowel de uitvoering als de bekostiging. De gemeente Veldhoven heeft Veldvest
hierbij ondersteund door een SUVIS-aanvraag in te dienen. Op deze manier kon het
schoolbestuur een deel van de investeringen gesubsidieerd krijgen door de Rijksover
heid. In de MFA's voldeden de luchtbehandelingssystemen al aan de norm. Er zijn bij
de basisscholen geen aanvullende aanpassingen nodig.

5.

Bij krediet 5.2 780121 wordt gesproken over het omvormen naar natuurgras bij UNA.
Bij
verwijzing
4
wordt
gesproken
over
Rood-Wit.
Hoe
zit
dit?
Antwoord: De juiste omschrijving is: 780121 - investering Rood-Wit omvormen naar
natuurgras.
De
omschrijving
is
per
abuis
verkeerd
opgenomen.

6. Op pag. 34 verwijzing 2 wordt aangegeven dat eind oktober dit jaar een voorlopige
voorziening bij de Raad van State voor Bpl Kransackerdorp gepland staat. Het is nu
half december: wat is de actuele status.
Antwoord: Zitting RvS was op 28 oktober, uitspraak op 11 november. Het verzoek om
schorsing is afgewezen het bestemmingsplan Kransackerdorp heeft inmiddels rechts
kracht en gemeente kan verder. Er loopt nog een beroepszaak (bodemprocedure)
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Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.

2. Op pag. 8 onder 6 wordt een nadeel parkeren genoemd van C90K. Op pag. 2 wordt
gesproken van een voordeel van C134K. Graag toelichten.
Antwoord: de bijstelling op pagina 2 is uit bestuursrapportage III-2020. De bijstelling
op pagina 8 is van deze bestuursrapportage (III-2021).
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Veldhoven
tegen dit bestemmingsplan. Hiervoor is nog geen zittingsdatum bekend.
7. Op pag. 35 wordt bij verwijzing 6 gesproken over afspraken met de gemeente Eind
hoven. Welke?
Antwoord: Het project heeft geen doorgang kunnen vinden omdat de gemeente Eind
hoven een stedelijke ontwikkeling aan de rand van het park Muggenhol nabij de
Heerbaan niet wenselijk vond.
De reden hiervoor is dat eerder tussen beide gemeenten is afgesproken dat in het ge
bied geen woningbouw zou plaatsvinden.
In het projectenblad wordt gesproken van het openstellen van de N69 rond 18 oktober.
Inmiddels zijn we een stuk verder in het jaar. Ziet er niet erg geactualiseerd uit!
Geen technische vraag.

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.

8.
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