Tech ische vrage kader ota

Bestuurlijke hoofdlijn
We bevinden ons midden in grote veranderingen in de wereld, in onze regio én in
Veldhoven. Daarnaast worden de taken en opgaven van de gemeentelijke overheid steeds
omvangrijker en complexer, zonder toereikend budget. Dat stelt het bestuur de komende
jaren voor drie hoofdopgaven: een duurzame toekomst, een gezonde groei en
toekomstbestendig werken en besturen. Duurzame toekomst Onze huidige manier van leven
lijkt op de lange termijn onhoudbaar.
1) Waar halen we dan dat geld vandaan?
Antwoord: Als nieuwe taken en opgaven, zoals binnen het sociaal domein, met een
forse bezuiniging naar gemeente worden gedecentraliseerd blijkt dat het budget
vaak uiteindelijk ontoereikend is om de taak op voldoende kwaliteitsniveau uit te
kunnen voeren. Als er onvoldoende inkomsten zijn, zullen er (bestuurlijke) keuzes
gemaakt moeten worden om de uitgaven met de inkomsten in balans te houden.
Daarbij hoort ook dat de gemeente verder kijkt dan een enkele bestuursperiode. Het
takenpakket van de gemeente groeit nog steeds, net als de complexiteit van taken. De
inkomsten van de gemeente groeien niet evenredig mee, waardoor de uitvoering van taken
de afgelopen jaren steeds meer onder druk is komen te staan. Het afgelopen jaar is het
inzicht ontstaan dat de gemeentelijk taken en ambities niet meer in balans zijn met de
beschikbare middelen en capaciteit. Het weer terug vinden en behouden van deze balans
vraagt om lastige keuzes en een andere manier van werken en besturen.
2) Klopt hebben jullie al een idee?
Antwoord: Dit gaan we onder andere uitwerken in de organisatieontwikkeling
(Geluksexpeditie).
progra

a Veiligheid

1.04: Waarom is Cybersecurity hier niet verder uitgewerkt?
Antwoord: Cybersecurity is een van de veiligheidsthema’s die geprioriteerd is. Hij valt onder
de uitwerking van 1.04: Een digitaal bewuste en weerbare samenleving. We zijn een
betrouwbare partner voor burgers, bedrijven en instellingen op het gebied van
informatievoorziening en informatiebeveiliging en werken mee aan een veilige, open en
stabiele informatiesamenleving. Bij de begroting komen nog de concrete activiteiten op
gebied van cybersecurity terug.
. : Is het he e e houde a ee eilige e fysieke leefo ge i g.
De tekst a dit kopje klopt iet. Zij hier oorde egge alle ?

Antwoord: Nee er is geen tekst/woord weggevallen.
Ide oor de eerste tekstregel. Naast ….. at es hikke ij o er ee professio ele
risis eheersi gsorga isatie?
I de laatste regels leze e dat er daar aast …… ee a tuele ra d eerzorg is.
Vraag: Wordt hier edoeld dat e er grote zorge o er oete he e ?
Gelukkig he e e ge oeg lus ater, ee geruststelli g oor dege e die daar zorge o er
hadde .
O er de i zet aarheid is ke elijk gee zorg, o da ks de perso eelss haarste i heel
Nederla d.
Uit deze tekst lijkt gee aa leidi g oor e ig de at/ ee egroti gspost.
Vraag: Klopt dat?
Antwoord: Ja dat klopt inderdaad. De gemeente Veldhoven beschikt over een professionele
crisisbeheersingsorganisatie, die zo goed mogelijk op haar taak is toegerust. De brandweer is,
na een wervingsronde, enige tijd terug weer aangevuld met nieuwe vrijwilligers.
2.0: Verkeer, vervoer en waterstaat
De komende jaren werken we aan het op peil houden en verbeteren van de bereikbaarheid
van Veldhoven en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit doen we binnen de kaders
van de bereikbaarheidsagenda en het actuele Gemeentelijk Verkeersen Vervoersplan en een
op te stellen mobiliteitsvisie. Ook de Omgevingsvisie en het Maatregelenpakket De Run zijn
een belangrijke leidraad.
1) En de Peter Zuidlaan dan? (al 12 jaar)
Antwoord: Dit project is niet specifiek benoemd als voorbeeld, maar de
voorbereiding van dit project loopt.
2.03 Nieuwe mobiliteitsvraagstukken integraal benaderen Bij nieuwe
o iliteits raagstukke de i tegrale er i di g legge
et a dere the a s/o t ikkeli ge
en faciliteren bij de groei van het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en mobiliteit
2) Graag uitleggen in B1
Antwoord: Mobiliteitsvraagstukken gaan niet alleen over verkeer maar ook over gedrag van
mensen, werkgelegenheid, groei bewoners etc.

3.0: Economie
De groei van de economie in de Brainportregio is fors, ook in Veldhoven. Deze brede
economische impuls betekent een schaalsprong in de verstedelijking van Veldhoven. De
opgave van de gemeente Veldhoven richt zich voornamelijk op het begeleiden van die
economische groei. Op het gebied van economie gaat het naast het faciliteren van de hightech(maak)industrie, health en circulaire bedrijvigheid ook om het beschikbaar houden van

(bedrijven)locaties voor onze lokale ondernemers. De kwaliteit van werklocaties en het
voorzieningenniveau is daarbij net zo belangrijk als de kwantiteit.
1) Hoe kan dat zonder stroom?
Antwoord volgt.
3.05: Stimuleren werkgelegenheid in Brainportsamenwerking Veldhoven stimuleert
werkgelegenheid als partner in de Brainportsamenwerking. Arbeid is zo min mogelijk een
beperkende factor voor ontwikkeling van het bedrijfsleven in Veldhoven.
6) Aub uitleggen in B1; er zijn toch genoeg vacatures?
Antwoord volgt.
4.0: Onderwijs
Door de woningbouwopgave wordt de komende jaren een aanzienlijke groei van het aantal
inwoners en daarmee kinderen verwacht. Een toename van het aantal inwoners van de
gemeente, kan de uitbreiding van de onderwijscapaciteit en voorschoolse voorzieningen
noodzakelijk maken. Dit vraagt om het actueel houden van het Integraal huisvestingsplan
onderwijs (IHP).
1) Waar halen we de mensen vandaan die in het onderwijs en de opvang gaan werken?
Antwoord: Het is bekend dat er krapte is op de arbeidsmarkt ook met betrekking tot
personeel voor onderwijs en voorschoolse voorzieningen. Er is echter geen rol
weggelegd voor de lokale overheid waar het de bemensing van deze voorzieningen
betreft.
4.03 Taalachterstand peuters We zetten in op het voorkomen dan wel oplossen van
taalachterstanden van (doelgroep)peuters.
7) Dit moet toch vanuit het Rijk?
Antwoord: Inderdaad is de inzet op het voorkomen dan wel oplossen van
taalachterstanden van (doelgroep)peuters een opdracht vanuit het Rijk waarvoor wij
als lokale overheid ook financiële middelen ontvangen.
4.05 Schoolverzuim We zorgen ervoor dat schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten zoveel
als mogelijk worden voorkomen. Indien er sprake is van schooluitval of voortijdig
schoolverlaten zetten we waar mogelijk in op terugkeer naar het onderwijs.
8) Hoe?
Antwoord: De leerplichtambtenaren controleren of alle jongeren die onder de
Leerplichtwet vallen, op een school staan ingeschreven. Als een jongere niet is
ingeschreven bij een school, onderneemt de leerplichtambtenaar meteen actie. Door

preventieve maatregelen proberen we het relatieve schoolverzuim te verminderen.
Zoals: goede contacten met scholen, het op tijd voeren van gesprekken met ouders
en jongeren en samenwerking met het generalisten- en specialistenteam. RMCregio s Regio ale Meld- Coördinatiefunctie Voortijdig schoolverlaters), scholen in
het voortgezet onderwijs en MBO-instellingen proberen samen te voorkomen dat
jongeren stoppen met school voordat zij een startkwalificatie hebben. Ook wordt er
voor kwetsbare jongeren in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs,
ge ruikge aakt a I tergrip . I tergrip is ee appli atie aari jo gere i ee
kwetsbare positie door het onderwijs worden geregistreerd en door meerdere
partijen worden gemonitord. Hierdoor zijn en blijven deze jongeren in beeld binnen
de arbeidsmarktregio Eindhoven de Kempen.
5.0: Sport, cultuur en recreatie
5.01 Aanbod sport- en culturele activiteiten. Wij gaan voor een toegankelijk, aantrekkelijk,
betaalbaar, veilig en duurzaam aanbod van sport- en culturele activiteiten.
9) Waar halen we de middelen vandaan?
Antwoord: Hiervoor zijn/worden regulier middelen opgenomen in de begroting. Enerzijds
om uitvoering te kunnen geven aan de door de gemeenteraad vastgestelde visiedocumenten
Veldho e Be eegt e Cultuur Ver i dt Veldho e a derzijds o sport ere igi ge e
verenigingen/organisaties op cultuurgebied te subsidiëren. Naast de middelen die regulier
beschikbaar worden gesteld ontvangen wij middelen vanuit het Rijk om uitvoering te geven
aan het lokaal sportakkoord en het lokaal preventieakkoord.
. : Is zelfredzaa heid i iddels iet ee a hterhaald egrip?
Antwoord: Geen technische vraag.
. : Kli aatadaptatie: is ee toe a e a de hittestress te eperke door o der a dere het
i perke a de o e kap door parti uliere
iddels ee stre ger ergu i ge eleid
zoals ook a dere ge ee tes al i ge oerd he e ?
Antwoord: Afgelopen jaar zijn stresstesten uitgevoerd om een beeld te krijgen van
beeld te krijgen van de effecten van de klimaatverandering binnen onze gemeente.
De komende maanden zal inzichtelijk gemaakt worden welke maatregelen getroffen
kunnen worden om de effecten zoveel mogelijk te voorkomen of te verkleinen.
Hierbij zal de invloed van vergroening zeker meegenomen worden.

. : De tekst staat ol a de a
etrekke et .

itie o

a ders te kijke , de sa e le i g a tie er te

De tekst a doelstelli g 6 is e hter eperkt tot aardigheid

et het i stru e t erzekere .

Wij e e aa dat edoeld ordt dit te doe i goede relatie
edrij e . Vraag: Klopt dat?
Antwoord: Ja
Progra

et o ze i

o ers e

a :

Kli aatadaptatie:
Va i o ers e o t ikkelraars ordt ijdrage er a ht. Waaro
iet het o erige edrijfsle e ?
A t oord: Het gaat hier ij uiteraard ook o
edrij e .

e kel o t ikkelaars e

Het i tegraal eheerkader et het ij ehore de eheerpla riool or t hier oor de asis.
Wat heeft het riool et dit o der erp Te ake ?
A t oord: De aatregele die getroffe orde i het kader a het asthoude a
rege ater ij oor eeld aa legge ater uffers, afkoppele rege ateraf oer,
ergroe i g e het af oere a eerslag ij heftige uie heeft ee dire te relatie et
o s rioolstelsel e daar ee het eheerkader riool.
. : Wat ordt opge a ge ?
A t oord: Met op a g ordt edoeld het oorko e e / of erklei e
a kli aat era deri g zij de hitte, droogte e atero erlast.
Progra

a de ge olge

a .:

. . e . 4: Voldoe de o i ge op aat is ela grijk. Hoort oldoe de thuiszorg ook ij
dit i stru e tariu ?
A t oord: I de oo isie ordt dit straks de ra d oor aarde geadresseerd oor la ger
zelfsta dig thuis o e . Na elijk dat de oorzie i ge oor zorg aa huis, aaro der
thuiszorg, op orde oete zij . Deze opga e zal i het so iaal do ei ter ha d oete
orde ge o e , i sa e erki g et de part ers zoals de erpleeg- e zorgi stelli ge ,
zorg erzekeraars e zorgka toor.

