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Kennisnemen van 

 

Het geactualiseerde overzicht van moties en toezeggingen zoals opgenomen in de 
raadsplanning.  
 
Inleiding 

 
Op het Raadsinformatiesysteem (RIS) is periodiek een bijgewerkte raadsplanning 
zichtbaar voor uw raad. Hoofdstuk 5 van de raadsplanning bestaat uit een overzicht 
van nog openstaande moties en hoofdstuk 6 uit gedane toezeggingen tijdens de 
algemene beschouwingen in november 2021. 
 
Met het oog op de komende nieuwe bestuursperiode is onlangs samen met de 
ambtelijke organisatie kritisch gekeken naar de stand van zaken rondom de 
onderwerpen die in beide hoofdstukken zijn opgenomen. Hiermee is het voor het 
nieuwe college duidelijk wat nog openstaat bij aanvang van de nieuwe 
bestuursperiode. 
  
Kernboodschap 

 

In de geactualiseerde versie van de raadsplanning is of wordt bij de moties de van 
toepassing zijnde status aangegeven. Onderstaand lichten wij dit kort toe. 
 
A. Moties waarvan de voortgangsinformatie is geactualiseerd, voorzien van een korte 
duiding van de actualisatie: 
 
Motie wijkaanpak 

Door corona zijn pas eind 2021 de pilots feitelijk gestart en is een aanvang gemaakt 
met enkele deelprojecten (burgerparticipatie en aanzet tot maatschappelijk 
vastgoedplan) die bijdragen aan een integrale wijkaanpak. De doorontwikkeling van 
wijkplatforms maakt onderdeel uit van het project burgerparticipatie. 
 
Motie fietspad Vogelzang 
Voor deze verbinding zijn na onderzoek en uit gesprekken met belanghebbenden twee 
realistische varianten naar voren gekomen. De voorkeursroutes worden in Q2 aan het 
nieuwe college voorgelegd waarna uw raad het definitieve besluit neemt. 
 
Motie duurzame energie bedrijven 
Door capaciteitsgebrek is nog geen zicht op afronding van nog niet afgedane 
onderdelen uit de motie.  
 
 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/M-VSA-CDA-BPV-Lokaal-Liberaal-20181113-Wijkaanpak-AANGENOMEN.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/6-GBV-CDA-Motie-Fietspad-Vogelzang-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/18-PvdA-VVD-GBV-SV-CDA-D66-Motie-Duurzame-energie-bedrijfsruimten-AANGENOMEN-DEF.pdf
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Motie extra middelen jeugdzorg 
In 2022 wordt, samen met onze partners, een meerjarig uitvoeringsplan opgesteld 
voor de verdere versterking van het voorliggend veld. 
 
Groenbeheer biodiversiteit  
Pas aan het eind van het jaar wordt bekend of het streven van 4,5 ha is gehaald. 
  
Ontwikkellocatie Heistraat-Zoom  
Er is beroep aangetekend tegen de weigering van uw raad om het bestemmingsplan 
vast te stellen. De uitspraak wordt afgewacht alvorens alternatieven te onderzoeken. 
Hiermee wordt prioriteit gegeven aan het inzetten van capaciteit op andere 
woningbouwlocaties.  
 
B. Moties die zijn afgedaan, voorzien van een korte argumentatie: 
 
Motie natuurtheater  
Dit theater is opgenomen in de te realiseren kunstroute. Eind 2023 moeten de 
kunstwerken langs deze route gerealiseerd zijn. Voor het natuurtheater wordt vooral 
gedacht aan een virtuele kunsttoepassing met respect voor de natuur. 
  
Motie GVVP Sondervick 
Maatregelen in het GVVP worden over meerdere jaren uitgevoerd (waarbij nog niet 
bekend is wanneer welke maatregelen worden uitgevoerd) en worden in de regel 
uitgevoerd in combinatie met werkzaamheden aan verharding en riolering (deze zijn 
vooralsnog niet aan de orde).Zodra er grootschalige werkzaamheden aan het 
Sondervick plaatsvinden informeren wij uw raad hierover en vindt er inspraak voor 
betrokkenen plaats. 
 
Motie bijzet huisvuil 
Hierover is uw raad geïnformeerd met raadsinformatienota 22bs00005 van 1 maart 
2022. 
 
Motie Woonlasten 25 procent 
Jaarlijks rapporteren wij aan de raad of Veldhoven nog tot de laagste 25% hoort. 
 
Motie Slanke overheid 
Hierover is uw raad geïnformeerd met raadsinformatienota 21bs00137 over de 
routekaart van 12 oktober 2021. 
 
Motie AED 

Via communicatie, waaronder Social Media, is en wordt uitvoering gegeven aan deze 
motie. 
 
Motie Geurkaarten 

In de week van de veiligheid is dit aan de orde geweest via de inzet van de Bijtende 
Bende bus tijdens de weekmarkt en wijst op signalen van en over drugscriminaliteit. 
Dit jaar brengen we dit tijdens de (Awareness) Ondermijningdag opnieuw aan de orde. 
 
Cijfers bij meetindicatoren 
De verbeteractie wordt meegenomen in het project ‘Verbeteren doelstellingen, 
activiteiten en indicatoren P&C-documenten. 
 
C. Toezeggingen die zijn geactualiseerd met een korte toelichting: 
 
1. Naar aanleiding van ingetrokken motie PvdA over evaluatie minimaregelingen: Het 
inplannen van een armoedeoverleg waarbij het maatschappelijk effect aan de hand 
van ervaringen naar voren wordt gebracht, wordt in de loop van dit jaar opgepakt. Via 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-GBV-VVD-SV-D66-PvdA-Extra-geld-jeugd-via-het-Rijk-aangenomen.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/11-Motie-VSA-D66-BPV-LL-Groenbeheer-biodiversiteit-09112021-UNANIEM-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-VVD-GBV-SV-VSA-CDA-PvdA-D66-BPV-LL-inzake-Heistraat-Zoom-21122021-UNANIEM-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-02072019-AP8-3-D66-Natuurtheater-nabij-Witven-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Motie-BPV-CDA-D66-SV-Lokaal-Liberaal-19065-GVVP-Sondervick-29102019-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/5-GBV-VVD-PvdA-Motie-AB12112019-Voorkoming-bijzetten-grof-huisvuil-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/1-VVD-SV-Motie-Woonlasten-25-procent-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/2-VVD-CDA-BPV-Motie-Slanke-overheid-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/3-VVD-GBV-SV-VSA-CDA-PvdA-D66-BPV-LL-Motie-AED-UNANIEM-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/5-GBV-VVD-Motie-Geurkaarten-AANGENOMEN-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/23-Motie-BPV-VVD-GBV-VSA-CDA-D66-LL-Cijfers-bij-meetindicatoren-09112021-UNANIEM-AANGENOMEN-D.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/13-Motie-PvdA-GBV-BPV-Minimaregeling-09112021-INGETROKKEN-NA-TOEZEGGING-DEF.pdf
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VAT zal worden gezocht naar ervaringsdeskundigen. Het voornemen bestaat om in 
Q3/Q4 een afstudeerder bestuurskunde aan te nemen die het effect van het 
minimabeleid in bredere zin onderzoekt.  
 
D. Toezeggingen die zijn afgedaan met een korte toelichting: 
 
1. Naar aanleiding van toezegging inlegvel errata high impact crimes incidenten: 
Abusievelijk is het inlegvel niet toegevoegd. Om toch recht te doen aan de toezegging 
passen we de kaderstelling van programma 1 aan in de p&c-documenten 2022 
(bestuursrapportages en jaarrekening). De wijziging is dan zichtbaar vanaf 
bestuursrapportage 1-2022. 
 
2. Naar aanleiding van ingetrokken motie GBV over Veldwijzer: Er is bij de betreffende 
instellingen aandacht gevraagd voor de communicatie. Vóór corona is bijna wekelijks 
in het Veldhovens Weekblad aandacht besteed aan de Veldwijzer, de organisaties en 
de regelingen. Er wordt een communicatieplan opgesteld om hier vervolg aan te 
geven. 
 
3. Naar aanleiding van ingetrokken motie VSA over aanhoudende rattenoverlast: 
Naast alle ingezette acties en maatregelen vinden er in april-mei 
informatiebijeenkomsten plaats voor belangstellenden. Deze organiseert de gemeente 
gezamenlijk met het KAD (landelijk Kennis- en Adviescentrum Dierplagen.  
 

 

Vervolg 

 

Zoals aangegeven is de actualisatie verwerkt in de hoofdstukken 5 en 6 van de 
raadsplanning.  
 

Communicatie en samenspraak 

 
Over dit onderwerp hoeft geen externe communicatie plaats te vinden.  
 
Bijlagen 

 
Er zijn geen bijlagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/7-Motie-GBV-SV-PvdA-BPV-Veldwijzer-09112021-INGETROKKEN-NA-TOEZEGGING-DEF.pdf
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/8-Motie-VSA-CDA-D66-BPV-LL-Aanhoudende-rattenoverlast-09112021-INGETROKKEN-NA-TOEZEGGING-DEF.pdf
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