
Woensdag 15 maart » 2023

Raads/i/et/ws
Zorgen over opvang van 
vluchtelingen
In de gemeenteraad zijn zorgen geuit over de opvang van vluchtelingen en asielzoekers in de ge
meente. “Hoe gaan we dit jaar de bijna 500 opvangplekken realiseren die misschien wel nodig 
zijn?” informeerde Maarten Prinsen, voorman van Hart voor Veldhoven.

Op verzoek van zijn fractie en van CDA en D66 
was om die reden een raadsinformatienota van 
het college geagendeerd, waarin een eerste afwe
ging wordt gemaakt van mogelijke locaties waar 
asielzoekers kunnen worden gehuisvest. Daarin 
beschrijft het college de ‘grote maatschappelijke 
opgave’ waar Veldhoven voor staat: “De vluchte
lingenproblematiek is tot nu toe als crisis aange
pakt. Dat moet anders. We streven nu naar een 
duurzame huisvesting van de verschillende doel
groepen vluchtelingen voor de langere termijn.”

In de nota wordt de omvang duidelijk van de 
opgave waarvoor Veldhoven mogelijk al in 2023 
wordt geplaatst. Er worden drie doelgroepen ge
noemd waarvoor op (middel)lange termijn op- 
vanglocaties nodig zijn: 202 Oekraïense vluchte
lingen, 125 statushouders en 168 asielzoekers.

Concrete locaties voor die opvang vermeldt de 
informatienota nog niet. Wel staan er criteria in 
waaraan locaties moeten voldoen. Het wachten is 
tevens op een beleidsnota over dit vraagstuk, die 
binnenkort naar de raad komt.

Wisselingen bij GBV
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In de vacature ontstaan door het vertrek van GBV-raadslid Mariënne van Dongen is als opvolger 
Eric van Doren geïnstalleerd. Hij was al raadslid in de vorige periode. Ook zijn plaats in de steun- 
fractie is direct ingevuld door een oudgediende, Frank de Lepper.

Veldhoven
Op dinsdag 7 maart 2023 vergaderde de gemeenteraad. Tijdens 
deze vergadering werd onder andere een raadslid toegelaten en 
drie bestemmingsplannen vastgesteld.

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.

Hoge urgentie
Burgemeester en portefeuillehouder Marcel 
Delhez schetste nog eens de urgentie van deze 
problematiek: overvolle AZC’s, extra toestroom 
van Oekraïners, in combinatie met krapte op de 
woningmarkt. “Het zal zeker niet blijven bij de 
opvang van statushouders in de Buitenjan. Een 
extern bureau is ingehuurd om oplossingsrich
tingen te bedenken voor deze complexe opgave.” 
Volgens de burgemeester loopt Veldhoven met 
deze pro-actieve aanpak, gericht op de middel
lange termijn, voorop.

D66-raadslid Piet Wijman drong alvast aan ook na 
te denken over oplossingen op de korte termijn 
voor de verwachte toestroom van vluchtelingen. 
“We kunnen beter zelf het initiatief houden.” Ook 
Joop Horsten (CDA) hoopt op snelle besluitvor
ming, “al gaat zorgvuldigheid boven snelheid.”

Bij de oordeelsvorming op 28 maart zijn alle be
leidsnota’s over dit onderwerp in bezit van de 
raad en kan het debat écht van start.

Bezwaren tegen WOZ kosten 
veel geld
Liefst 46.500 euro was de gemeente vorig jaar kwijt aan inge
diende bezwaren tegen de WOZ-waarde, zoals deze was vastge
steld in de gemeentelijke aanslag voor lokale belastingen (OZB, 
rioolbelasting, reinigingsrechten).

Dit bedrag moest de gemeente betalen aan commerciële bureaus 
die huiseigenaren jaarlijks via radio, tv en kranten bestoken, om 
hen over te halen bezwaar in te dienen tegen de hoogte van de WOZ 
(Waardering Onroerende Zaken) voor hun woning.
Peter Cattenstart (Hart voor Veldhoven) had het nagezocht en stel
de hier vragen over. “Vorig jaar zijn 600 bezwaren tegen de WOZ 
ingediend, waarvan zo’n 200 door bewoners zelf en 400 door com
merciële bureaus. Iets meer dan een kwart van die bezwaren leidde 
tot een verlaging van de WOZ-waarde. Als deze terechte bezwaren 
door een bureau zijn ingediend, kost de gemeente dat veel geld. 
Vorig jaar dus bijna een halve ton.”
Cattenstart meent dat de gemeente kosten kan besparen door be
ter bij te houden wie jaar op jaar bezwaar indient, en dan handma
tig te bekijken of die aanslag correct is. Dat kan nieuwe bezwaren 
voorkomen.
Wethouder Jeroen Rooijakkers verzekerde hem dat dit al gebeurt. 
“Vaak lukt het om zo inderdaad twee jaar achtereen bezwaarschrif
ten van dezelfde eigenaar te voorkomen. Maar er zijn ook hardnek
kige bezwaarmakers die het ieder jaar weer proberen. En ook wo
ningbezitters die iedere twee jaar bezwaar indienen.”
De wethouder wees erop dat de rijksoverheid momenteel op maat
regelen broedt om de jaarlijkse vloed aan WOZ-bezwaren in te 
dammen.

Stikstofrichtlijnen provincie: 
geringe gevolgen voor bouw
Volgens wethouder Caroline van Brakel (CDA) heeft het nieuwe, 
strengere beleid van de provincie voor afgifte van vergunningen 
nauwelijks gevolgen voor bouwprojecten in Veldhoven. “Op be
staande projecten is de impact gering, mogelijk met uitzonde
ring van twee wegenprojecten: Kempenbaan en Peter Zuidlaan.”

Woningbouwprojecten die op stapel staan, lijken dus ongehinderd 
door te kunnen. Maar Wim Peters (Hart voor Veldhoven) informeer
de of de wethouder dit ook over een half jaar nog kan zeggen.
Van Brakel gaf direct toe dat nieuwe bouwprojecten straks wél aan 
de stikstofrichtlijnen van de provincie worden getoetst. “Vooral 
grotere projecten lopen dan enig risico, met name richting Habra- 
ken. Maar we hebben wél geluk dat we hier op enige afstand van 
Natura 2000-gebieden zitten.”

Raad breekt lans voor sociale werkplaatsen Vastgesteld in de raad
In een aparte motie, los van de agenda, vraagt de voltallige raad aan de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) aandacht voor de inkomenspositie van de werknemers van sociale ontwikkel- 
bedrijven, zoals Ergon en WSW.

Volgens indiener Wessel Mandos (GroenLinks/ 
PvdA) is hun CAO nog niet aangepast aan de hoge 
inflatie. Dit in tegenstelling tot vele andere groe
pen ambtenaren. “Zij doen belangrijk werk en 
verdienen dezelfde beloning.” Marionne van Don
gen (CDA) noemde de oproep van Mandos sympa
thiek, maar tegelijk ingewikkeld. Instemmen met 
een hogere looneis betekent ook dat Veldhoven

direct in de eigen portemonnee wordt getroffen. 
Als werkgever betaalt zij immers in regioverband 
mee aan de totale loonsom van medewerkers van 
de Ergonbedrijven. Ook wethouder Caroline van 
Brakel maande de raad in zijn rol als werkgever 
te blijven.
Na een kort debat en een kleine aanvulling van de 
motie ontving deze de steun de hele raad.

Tijdens deze raadsvergadering werden de volgende raadsbe
sluiten genomen:
* Toelaten raadslid en benoemen steunfractielid
* Vaststellen bestemmingsplan ‘Grote Kerkepad’
* Vaststellen bestemmingsplan ‘Zandoerleseweg 33-35’
* Benoeming nieuw lid Rekenkamer
* Vaststellen bestemmingsplan ‘Zandoerle 40/ Zandoerlese

weg ong.’
* Vaststellen Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2023-2026 
U kunt de vergadering terugkijken op de website van de ge
meenteraad https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderin- 
genZGemeenteraad-BesluitvormendZ2023Z07-maartZl9:30
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